
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   
          Nová Baňa 
          20. apríl 2022 

P o z v á n k a 
 

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam 
zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 

 
27. apríla 2022  (t.j. v stredu) o 13.00 hod. 

 
do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom: 
 

O t v o r e n i e 
• Informačný blok vedenia mesta  
1. Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku 

dňu 27.4.2022 
2. Pasport miestnych komunikácií mesta Nová Baňa 
3. Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania v príspevkovej organizácií 

Technické služby v rokoch 2019, 2020 a 2021 
4. Správa o hodnotení plnenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

mesta Nová Baňa za rok 2021 
5. Participatívny rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2022 – použitie prostriedkov 
6. VZN mesta Nová Baňa o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených 

s podporou štátu  
7. Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Nová Baňa 

za rok 2021 
8. Zakladateľská listina obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o. 
9. Správa o inventarizácií majetku Nová Baňa 
10. Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2021 
11. 2. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa 
12. Dofinancovanie škôl a školských zariadení nad normatív 
13. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky a Zriadenie Transparentného účtu 
14. Návrh na odpustenie nájomného 
15. VZN mesta Nová Baňa č. ........... zo dňa 27.04.2022 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa 
16. Správa o hospodárení za rok 2021 v Mestských lesoch spol. s r. o. 
17. Správa o hospodárení Mestského bytového podniku Nová Baňa, s. r. o. za rok 2021 
18. Správa o činnosti Mestskej polície v Novej Bani za obdobie 1.1.2021 do 31.12.2021 
19. Zmena člena dozornej rady Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa 
20. Voľba prísediacich okresného súdu  
21. Majetkové veci 
22. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení 
23. Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 – 15.30 hod.) – prezenčne/ web stránka 

mesta/občan/videozáznam MsZ a videogaléria 
 

Z á v e r 
                      Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 
                                                         primátor mesta  

 

M E S T O    N O V Á    B A Ň A 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 
 
 
  
 

K bodu: Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského 

zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 27. 04. 2022 

 
 

Predkladá: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta  

Spracovateľ: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta  

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 

Dôvodovú správu  

Výsledok  kontroly 

V Novej Bani, dňa 27.04.2022 
 
  
 

N á v r h n a u z n e s e n i e 

  

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

berie na vedomie 
 
správu o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 

27.04. 2022. 

 
 

Dôvodová správa: 

Na základe plánu kontrol hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na I. polrok 2022 predkladá hlavný 
kontrolór na zasadnutí mestského zastupiteľstva správu o kontrole stavu plnení uznesení mestského 
zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Správa o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa 
 

ku dňu 27. 04. 2022 
 
 
Výsledok kontroly: 
 
V zmysle § 18d ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. z. n. p. hlavná kontrolórka vykonala kontrolu plnenia uznesení 
Mestského zastupiteľstva Nová Baňa. 
 
Kontrolované boli uznesenia číslo  1/2022 – 37/2022 v období  23. 02. 2022 – 27. 04. 2022 
 
V novokontrolovanom období prijalo Mestské zastupiteľstvo Nová Baňa spolu 37 uznesení  (1. 
zastupiteľstvo zo dňa 23. 02. 2022). 
 
K 27. 04. 2022 sú  nesplnené  4  uznesenia 
K 27. 04. 2022 je splnených 33  uznesení  
 
Uznesenie  1/2022 
Splnené – na vedomie vzatá správa o kontrole stavu prijatých uznesení  
 
Uznesenie  2/2022 
Splnené – vzatá ne vedomie súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta 
 
Uznesenie  3/2022 
Splnené – schválený Plán kontrolnej činnosti HK 
 
Uznesenie  4/2022 
Splnené – schválené predloženie žiadosti o nenávratný fin. príspevok „Rekonštrukcia a modernizácia 
autobusových zastávok“ 
 
Uznesenie  5/2022 
Splnené – schválený PHSR mesta Nová Baňa na roky 2021-2027 
 
Uznesenie  6/2022 
Splnené – vzatá na vedomie úhrada pohľadávok na základe rozsudku OS ZH. Úhrada zrealizovaná 
12.1.2022 
 
Uznesenie  7/2022 
Splnené – vzatá na vedomie úhrada nákladov v exekučnej veci v prospech OSMONT. Úhrada 
zrealizovaná 19.1.2022 
 
Uznesenie  8/2022 
Splnené – schválený náklad mestu Nová Baňa na základe rozsudku OS ZH 
  
Uznesenie  9/2022 
Splnené – schválená dotácia pre OZ TAJCH. Zmluva podpísaná 1.3.2022 
 
Uznesenie  10/2022 
Splnené – schválená dotácia pre Klub TIFFANY Zmluva podpísaná 1.3.2022 
 
Uznesenie  11/2022 
Splnené – schválená dotácia pre OZ TAJCH. Zmluva podpísaná 10.3.2022 



Uznesenie  12/2022 
Splnené – schválená dotácia pre ŠK Karate . Zmluva podpísaná 2.3.2022 
 
Uznesenie  13/2022 
Splnené – schválená dotácia pre SKI TEAM. Zmluva podpísaná 1.3.2022 
 
Uznesenie  14/2022 
Splnené - schválená dotácia pre TajchŠport. Zmluva podpísaná 3.3.2022 
 
Uznesenie  15/2022 
Splnené schválená dotácia pre Mestský futbalový klub. Zmluva podpísaná 28.2.2022 
 
Uznesenie  16/2022 
Splnené – schválená 1. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa 
 
Uznesenie  17/2022 
Splnené – schválený zoznam ciest na súvislé asfaltovanie  v rokoch 2023-2024 
 
Uznesenie  18/2022 
Splnené – schválené úplne znenie stanov spoločnosti MsL. 
 
Uznesenie  19/2022 
Nesplnené – schválený odpredaj osobného motorového vozidla Suzuki Vitara.  
 
Uznesenie  20/2022 
Splnené – nákup automobilu pre spoločnosť MsL. Kúpna zmluva uzatvorená 30.3.2022 
 
Uznesenie  21/2022 
Splnené – schválený prevod nehnuteľnosti v prospech manželov Gulaiovcov. Kúpna zmluva uzatvorená 
dňa 3.3.2022 
 
Uznesenie  22/2022 
Splnené – schválený prevod nehnuteľnosti v prospech pána Tabernausa. Kúpna zmluva uzatvorená dňa 
3.3.2022 
 
Uznesenie  23/2022 
Splnené – schválené podmienky VOS prenechania do nájmu nebytové priestory. OVS vyhlásená 
25.2.2022 
 
Uznesenie  24/2022 
Splnené – schválené podmienky VOS na predaj stavebného pozemku C KN parc.č. 6107/16 o výmere 
437m2 . OVS vyhlásená 4.3.2022 
 
Uznesenie  25/2022 
Splnené – schválené zverenie majetku mesta do správy ZŠ J. Zemana. Zmluva podpísaná dňa 28.2.2022 
 
Uznesenie  26/2022 
Splnené – schválené zverenie majetku mesta do správy TS Nová Baňa. Zmluva podpísaná dňa 28.2.2022 
 
Uznesenie  27/2022 
Splnené – schválené zverenie majetku mesta do správy TS Nová Baňa. Zmluva podpísaná dňa 28.2.2022 
 



Uznesenie  28/2022 
Splnené – schválené zverenie majetku mesta do správy ZUŠ. Zmluva podpísaná dňa 28.2.2022 
 
Uznesenie  29/2022 
Splnené – schválené zverenie majetku mesta do správy CVČ Nová Baňa. Zmluva podpísaná dňa 
28.2.2022 
 
Uznesenie  30/2022 
Splnené – zmluva o zriadení vecného bremena v prospech p. Špirek, p. Krištof, p. Rybár. Zmluva 
uzatvorená  4. 4. 2022 
 
Uznesenie  31/2022 
Splnené – zmluva o zriadení vecného bremena v prospech pána a pani Debnárových. Zmluva uzatvorená 
28.3.2022 
  
Uznesenie  32/2022 
Nesplnené – spôsob prevodu nehnuteľnosti prostredníctvom OVS 
 
Uznesenie  33/2022 
Splnené - Predaj pozemku v prospech p. Mikušovej neschválený  
 
Uznesenie  34/2022 
Splnené - Predaj pozemku v prospech p. Štrbu neschválený  
 
Uznesenie  35/2022 
Splnené - Predaj pozemku v prospech pána a pani Kubaliakovcov neschválený  
 
Uznesenie  36/2022 
Nesplnené – spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech p. Zaher.  
 
Uznesenie  37/2022 
Nesplnené – spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech p. 
Čaklošovej.  
 
 

Prenesené uznesenia z MsZ konaného dňa 22. 09. 2021, ktoré neboli k 23. 02. 2022 splnené 
 
K 27. 04. 2022 je  nesplnené  1  uznesenie 
K 27. 04. 2022 je splnené 1  uznesenie  
 
Uznesenie  119/2021 
Splnené– schválený spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech 
Pavol Varsányi. Zámer zverejnený 23.3.2022 
 
Uznesenie  121/2021 
Nesplnené – schválený spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech 
Martin Volf a Albina Volfová.  
 

Prenesené uznesenia z MsZ konaného dňa 28. 04. 2021, ktoré neboli k 23. 02. 2022 splnené 
 

K 15. 12. 2021 je nesplnené  1 uznesenie 
Uznesenie 39/2021  
Nesplnené –prevod majetku v prospech Vladimír Raffaj. 



 
Prenesené uznesenia z MsZ konaného dňa 16. 09. 2021, ktoré nebolo k 23. 02. 2022 splnené 

 
K 15. 12. 2021 je nesplnené  1 uznesenie 

 
Uznesenie 86/2020  
Nesplnené – zriadenie vecného bremena so spoločnosťou Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s, 
zmluva vyhotovená, podpísaná mestom, čaká sa na podpis SVS, a.s 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 
 

 
K bodu:  Pasport miestnych komunikácií mesta Nová Baňa 
 
 
Predkladá:   Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta  
  
Spracovateľ:   Ing. Veronika Búryová, odd.VŽPaSM 
 
Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 
   Dôvodová správa 
    
V Novej Bani, dňa 27.apríla 2022 
 
 

 
N á v r h     n a     u z n e s e n i e 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 
s c h v a ľ u j e 
 
dokument „Pasport miestnych komunikácií mesta Nová Baňa“, s platnosťou od 13.05.2022. 
 
 
 

D ô v o d o v á  s p r á v a 
 

Pasport miestnych komunikácií bol spracovaný na základe § 3d ods. 8 zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 
V zmysle uvedeného zákona má Mesto Nová Baňa ako správca miestnych komunikácií 
povinnosť viesť o nich technickú evidenciu pre Technické služby mesta Nová Baňa 
a pre účely poskytovania údajov ministerstvu a štatistickému úradu. 

Mesto Nová Baňa má doteraz platný pasport miestnych komunikácií vydaný v roku 
1979. Kvôli tejto skutočnosti bolo nevyhnutné pristúpiť k jeho aktualizácii na súčasnú 
situáciu. 

Aktuálizácia pasportu miestnych komunikácií prebiehala v spolupráci so spoločnosťou 
ASSP-GEO s.r.o., ktorá dokument spracovala do fyzickej aj elektronickej podoby. 

Nový pasport miestnych komunikácií bol prerokovaný v komisii dopravy 
dňa 04.04.2022  a v komisii územného plánu, životného prostredia a majetku dňa 06.04.2022. 
Obidve komisie vzali tento dokument na vedomie bez pripomienok. 

Po schválení predkladaného pasportu miestnych komunikácií bude tento dokument 
slúžiť ako podklad pre správu miestnych komunikácií a bude prenesený do programu Cleerio, 
ktorý pomôže prehľadnosti jeho použitia. Občanom budú informácie prístupné na Mestskom 
úrade v Novej Bani na oddelení VŽPaSM, referát dopravy. 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 
 
  
 

K bodu: Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania v príspevkovej                    

organizácií Technické služby v rokoch 2019, 2020 a 2021 

 
 
 

Predkladá: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta  

Spracovateľ: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta  

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 

Dôvodovú správu  

Výsledok  kontroly 

V Novej Bani, dňa 27.04.2022 
 
  
 

N á v r h   n a  u z n e s e n i e  

 

  Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

berie na vedomie 
 

správu o výsledku kontroly 

 

Dôvodová správa: 
 
  Predkladám správu  o výsledku  kontroly verejného obstarávania v príspevkovej organizácií       

Technické služby v rokoch 2019, 2020 a 2021. Kontrola bola vykonaná  zo schváleného plánu 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. Polrok 2022 uznesením č. 151/2021 

zo dňa 15. 12. 2021 v súlade s §18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení.  

 

 

 



Správa o výsledku kontroly 
 

Kontrola verejného obstarávania v príspevkovej organizácií Technické služby v rokoch 

2019, 2020 a 2021 

 

Oprávnená osoba: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa 
 
Povinná osoba: Technické služby, Dlhá lúka č. 18, 968 01  Nová Baňa 
 
Predmet kontroly: Kontrola zameraná na kontrolu verejného obstarávania v rokoch 2019, 2020 
a 2021 v príspevkovej organizácií Technické služby. 
 
Cieľ kontroly: Cieľom kontroly je v kontrolovanom subjekte komplexne skontrolovať procesy 
verejných obstarávaní od vyhlásenia výzvy až po uzatvorenie zmluvy v rokoch 2019 – 2021. 
Vykonať ich hĺbkovú kontrolu a zistiť či boli verejné obstarávania realizované v rámci zákona 
a interných smerníc.  
 
Kontrolované obdobie: 01. 01. 2019 – 31. 12. 2021   
 
Miesto a čas vykonania kontroly: TS od  12. 01. 2022 do 28. 02. 2022  
 
Kontrola bola vykonaná  v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta 
Nová Baňa na I. polrok 2022, uznesením č. 151/2021 zo dňa 15. 12. 2021, v zmysle §18d ods. 
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom č. 
357/2015 Z. z  o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov.  
 
Kontrola bola zameraná na overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností  a ich súlad so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 

Použitá legislatíva ku kontrole: 

 

1. Všeobecne záväzné právne predpisy 

- Zákon 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Zákon 357/2015 Z.z  o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

2. Vnútorné predpisy kontrolovaného subjektu 

- Smernica č. 3/2013 upravujúca záväzné postupy Technických služieb mesta Nová Baňa ako 

verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona číslo 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 



- Smernica č. 1/2019 upravujúca záväzné postupy Technických služieb mesta Nová Baňa ako 

verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona číslo 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
I. Kontrolné zistenia  

 

Verejné obstarávanie v roku 2019 

 

V roku 2019 realizovali Technické služby spolu 14 verejných obstarávaní. Z toho 7 bolo realizované 

prostredníctvom externého subjektu, ktorý sa zaoberá realizáciou VO. Všetky tieto VO boli 

zrealizované bez pochybení. 

- FA 39/2019 je vystavená na sumu  6 749,08 eur. Podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, malo jej vyplateniu predchádzať VO, 

čo sa v tomto prípade nerealizovalo. V tomto prípade nešlo o pochybenie, nakoľko VO využil 

výnimku zo zákona, kedy sa zákazka zadáva priamo z dôvodu mimoriadnej udalosti 

nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú 

časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž. 

 

Zo 7 verejných obstarávaní, ktoré realizovali TS konštatujem pochybenia v nasledovných prípadoch: 

 

- VO Vybudovanie vstupných vchodov k bytovému domu č.46 a obslužnej kanalizácií 

Nesúlad v dátumoch. Termín realizácie zákazky podľa výzvy na predkladanie ponúk z 16. 09. 

2019 je začiatok prác : 09/2019 a koniec prác 10/2019. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 

22.10.2019 a v Čl.III. Čas plnenia  v bode 1 znie: „Doba realizácie sa dojednáva nasledovne: 

začatie – 1.10.2019“. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 22.10.2019. 

Ostatné verejné obstarávania boli realizované bez pochybení. 

 

Verejné obstarávanie v roku 2020 

 

V roku 2020 realizovali Technické služby spolu 12 verejných obstarávaní. Z toho 3 boli realizované 

prostredníctvom externého subjektu, ktorý sa zaoberá realizáciou VO. Všetky tieto VO boli 

zrealizované bez pochybení. 

Z 9 verejných obstarávaní, ktoré realizovali TS konštatujem pochybenia v nasledovných prípadoch: 

- Vo všetkých 9 prípadoch VO chýba dokument PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) , ktorý 

je povinnou súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania.  



 

- Vo všetkých 9 prípadoch VO chýba  dokument „Čestné vyhlásenie člena komisie na 

vyhodnotenie ponúk“ , ktorý je povinnou súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania, 

uvádzaná aj v Smernici č. 1/2019 upravujúcej záväzné postupy Technických služieb mesta 

Nová Baňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona číslo 343/2015 Z.z o verejnom 

obstarávaní ako povinná príloha č.6. 

 

- Vo všetkých 9 prípadoch VO chýba dokument Konflikt záujmov , ktorý je povinnou súčasťou 

dokumentácie z verejného obstarávania, uvádzaná aj Smernici  č. 1/2019 upravujúcej záväzné 

postupy Technických služieb mesta Nová Baňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní 

zákona číslo 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní ako povinná príloha č.7. 

 

- VO Autobusové prístrešky z 26. 10. 2020, bolo predmetom kontroly „Kontrola 

hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti posledných troch zverejnených zmlúv o dielo 

alebo kúpno-predajných zmlúv“ konanej na začiatku roka 2021. Záver kontrolného zistenia 

bol nasledovný: „Opis predmetu zákazky je totožný s cenovou ponukou, ktorú dostala 

organizácia TS od spoločnosti ABRIS – SK s. r. o už 14. 07. 2020. Vo výzve na predkladanie 

ponúk je dokonca uvádzané, že sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Tento postup 

zabraňuje primárnemu cieľu VO a tým je, vytváranie príležitostí uchádzať sa o zákazky za 

verejné prostriedky pre všetky relevantné podniky pôsobiace na dotknutom trhu. Tým, že bola 

zákazka veľmi podrobne špecifikovaná, nebola zabezpečená transparentnosť a bol 

zvýhodnený potenciálny dodávateľ. Čím sa neprimerane zúžil a zabránil účasti dodávateľom 

s ponukami s alternatívnymi riešeniami, ktoré by boli schopné rovnako dobre naplniť potreby 

verejného obstarávateľa. Do stanoveného termínu predložil ponuku len 1 uchádzač, s  ktorým 

sa uzatvorila následne zmluva a to  dňa 09. 11. 2020. 

Podľa zákona 343/2015 § 57 ods.2 Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný 

obstarávateľ alebo obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný 

zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil. Toto odôvodnenie 

vyhotovené nebolo.   

 

- VO „Vybudovanie prístreškov pre nádoby na odpad – Nová Baňa“ , bolo predmetom kontroly 

„Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti posledných troch zverejnených zmlúv o dielo 

alebo kúpno-predajných zmlúv konanej na začiatku roka 2021. Záver kontrolného zistenia bol 

nasledovný. „V dokumentácii VO chýba dokument PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) , ktorý je 

povinnou súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania. Tým pádom nie je zrejmé, na základe 

akých podkladov určil verejný obstarávateľ predpokladanú hodnotu zákazky.“  

  



Verejné obstarávanie v roku 2021 

V roku 2021 realizovali Technické služby spolu 14 verejných obstarávaní. Z toho 3 boli realizované 

prostredníctvom externého subjektu, ktorý sa zaoberá realizáciou VO. Všetky tieto VO boli 

zrealizované bez pochybení. 

 

Z 11 verejných obstarávaní, ktoré realizovali TS konštatujem pochybenia v nasledovných prípadoch: 

 

- VO Kosenie trávnatých plôch mesta Nová Baňa ul. Nábrežná, ul. Školská. V tomto prípade 

konštatujem okrem porušenia zákona 343/2015 Z.z vo vyššie spomínaných dvoch 

paragrafoch, aj pochybenie verejného obstarávateľa, kedy si pred uzatvorením zmluvy 

nepreveril odbornú spôsobilosť na výkon služby, ktorá bola predmetom obstarávania. Na 

základe tohto zistenia bola následne podpísaná Dohoda o ukončení zmluvy. Následne bolo 

vyhlásené nové VO na kosenie trávnatých plôch mesta Nová Baňa. V dokumentácií VO chýba 

doklad o zaslaní výzvy na predloženie  ponuky 4 uchádzačom, ako je to udávané v zápisnici 

z vyhodnotenia ponúk. V tomto prípade musím konštatovať, že ponuky zaslané neboli. Dňa 

14.6 bola doručená na TS ponuka len následným víťazom VO.  

 

- VO osobného automobilu do 3,5 t, bolo predmetom kontroly „Kontrola hospodárnosti, 

efektívnosti a účinnosti posledných troch zverejnených zmlúv o dielo alebo kúpno-

predajných zmlúv“ konanej na začiatku roka 2021. Záver kontrolného zistenia bol 

nasledovný:  

„Nebola dodržaná minimálna lehota, ktorá podľa metodického pokynu CKO ÚVSR musí byť 

minimálne 5 dní s tým, že do lehoty na predkladanie ponúk sa nezapočítava deň, zverejnenia 

výzvy. Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na sumu 12 500 EUR bez DPH. 

V dokumentácii VO chýba dokument PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) , ktorý je 

povinnou súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania. Tým pádom nie je zrejmé, na 

základe akých podkladov určil verejný obstarávateľ predpokladanú hodnotu zákazky.  

Časť „Opis predmetu zákazky“, je úplne identická s časťou „Podrobná špecifikácia 

a podmienky“ zadané vo výzve. Zároveň úplne identická s ponukou, ktorú vypracovala 

spoločnosť AUTOPOLIS a.s dňa 04. 01. 2021.  

Nakoľko sa vo výzve na predkladanie ponúk v bode 5 uvádza, že sa neumožňujú predložiť 

variantné riešenia a ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude zaradené do 

vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené, ponuka č. 2, ktorá sa do VO 

zapojila, nemala byť podľa kritérií výzvy na predkladanie ponúk hodnotená, nakoľko nespĺňa 

kompletnú špecifikáciu, aká bola zadávaná vo výzve na predkladanie ponúk. Tým že 

obstarávateľ príliš konkrétne špecifikoval  opis, ktorý je identický s ponúkaným vozidlom 

z dňa 04. 01. 2021, prakticky vylúčil ostatných potenciálnych dodávateľov z účasti v procese 



verejného obstarávania.  Verejný obstarávateľ sa v opise predmetu zákazky nepriamym 

odkazom nasmeroval na konkrétne vozidlo. Napriek tomu jednoduchým prieskumom na 

internete som našla lacnejšie vozidlá, ktoré spĺňali parametre VO. 

Nakoľko ide o automobil pre TS, som za to, že viacero špecifík, zadaných vo výzve na 

predkladanie ponúk je na zváženie. Ide na príklad o  Isofix, čo je systém na ukotvenie detskej 

autosedačky, klimatizovaná priehradka, rádio s CD a MP3, stop – start systém, bluetooth. 

Verejný obstarávateľ sa musí vždy zaoberať otázkou , na aký účel má byť predmet verejného 

obstarávania slúžiť a akými funkčnými vlastnosťami má predmet VO k splneniu tohto účelu 

disponovať.“ 

 

- VO rekonštrukcie múru na cintoríne od Cintorínskej ulice bolo predmetom kontroly Kontrola 

verejného obstarávania a procesu rekonštrukcie múru v cintoríne vykonanej v auguste 

2021 a záver bola nasledovný: „V procese VO prišlo k pochybeniu pri tvorbe výzvy zákazky 

s nízkou hodnotou. Bod č. 9 vo výzve, ktorá bola zasielaná záujemcom dňa 12. 02. 2021 a bod 

č. 9 vo výzve, ktorá bola zverejnená na webe verejného obstarávateľa dňa 17. 03. 2021 nie je 

identický. Bod č. 9 vo výzve zasielanej záujemcom znie nasledovne: „Podmienky 

financovania predmetu zákazky: predmet zákazky bude financovaný z návratnej finančnej 

výpomoci Ministerstva financií Slovenskej republiky, formou bezhotovostného prevodu 

v lehote splatnosti faktúr do 15 kalendárnych dní od doručenia faktúry objednávateľovi, 

pričom faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Verejný obstarávateľ 

neposkytuje žiaden preddavok.“ Bod č. 9 vo výzve zákazky s nízkou hodnotou znie 

nasledovne:“ Podmienky financovania predmetu zákazky: predmet zákazky bude financovaný 

z finančných prostriedkov mesta Nová (chýba celý názov mesta), formou bezhotovostného 

prevodu v lehote splatnosti faktúr do 15 kalendárnych dní od doručenia faktúry 

objednávateľovi, pričom faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. 

Verejný obstarávateľ neposkytuje žiaden preddavok.“ Vo výzve na zákazku s nízkou 

hodnotou je uvádzané v bode č.7: Lehota na dodanie predmetu zákazky je 14 dní od 

nadobudnutia účinnosti ZOD. ZOD bola zverejnená dňa 03. 03. 2021, tzn. že účinnosť 

nadobudla dňa 04.03.2021. Podľa zadania vo výzve musí byť dielo odovzdané dňa 18. 03. 

2021. V ZOD je odlišný dátum, ako bol zadaný vo výzve a to do 30. 06. 2021. Podmienky 

zadané vo výzve musia byť identické a prenesené do ZOD. Je porušenie VO, ak sa podmienky 

v ZOD nezhodujú s kritériami vo výzve v procese VO.  Prílohou výzvy na zákazku s nízkou 

hodnotou bol výkaz výmer s výmerou rekonštruovanej plochy múru cintorína zadanou ako 

výmera 552,6 m2. Skutočná výmera na základe predchádzajúcej kontroly je 297 m2. Po tejto 

kontrole inicioval primátor mesta stretnutie, na ktorom sa riaditeľ TS zaviazal neodkladne 

vzniknutú situáciu vyriešiť. Po rokovaní so zhotoviteľom bolo dohodnuté opätovné 

prehodnotenie vykonaných prác, čo viedlo k vyhotoveniu dobropisu.  Na  jeho základe boli 



mestu Nová Baňa poukázané finančné prostriedky za nevykonané práce v súvislosti so 

skutočnou výmerov plochy rekonštruovaného múru.  

 

Odporúčania HK: 

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ musí mať pred samotnou realizáciou procesu verejného 

obstarávania dôkladne naštudovaný zákon 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ musí dôkladne poznať aktuálne platnú internú smernicu 

o verejnom obstarávaní. 

Pri procese VO musia byť bezpodmienečne dodržané všetky princípy VO. Celý postup 

zadávania zákazky musí byť poriadne zdokumentovaný, v prípade že akékoľvek dokumenty 

z procesu VO chýbajú, považuje sa chýbajúca časť za nerealizovanú. 
 

Záver: 

Opakovaným porušení vo viacerých VO je nekompletná dokumentácia, čím došlo k porušeniu 

zákona o verejnom obstarávaní a to konkrétne §24:“ Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú 

povinní zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania s dôrazom na preskúmateľnosť 

rozhodnutí prijatých vo všetkých fázach verejného obstarávania, bez ohľadu na použité prostriedky 

komunikácie. Na tento účel evidujú kompletnú dokumentáciu, ktorú uchovávajú desať rokov odo 

dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania“. V prípade, že akákoľvek zákonom 

stanovená dokumentácia chýba, považuje sa tento procesný krok za  nezrealizovaný. Konkrétne 

prípady, kedy dokumentácia z VO absentuje, sú uvádzané v konštatovaní pochybení v rokoch 2020 

a 2021. 

Pozitívne hodnotím fakt, že od prvej kontroly verejného obstarávania v organizácií TS v roku 2021, 

ktorá bola zameraná na 3 zmluvy, ktoré podliehali verejnému obstarávaniu a ktoré  poukázali na 

množstvo pochybení v procese VO , organizácia TS uzatvorila zmluvu s externým subjektom, ktorý 

realizuje procesy VO. Následne sa začali pravidelne uverejňovať súhrnné správy, ktorých 

uverejnenie je jednou zo zákonných povinností verejného obstarávateľa a do vtedajšej kontroly 

zverejňované neboli. A rovnako aj dokumenty PHZ, ktoré v tých VO, ktoré nasledovali po mojej 

kontrole sú už súčasťou každého VO.  

 

Lehota na predloženie písomných námietok k zisteným nedostatkom a navrhnutým 

odporúčaniam: 

Hlavná kontrolórka mesta určila povinnej osobe lehotu na predloženie písomných námietok 

k zisteným nedostatkom a navrhnutým odporúčaniam v návrhu správy najneskôr do 14. 03. 

2022. K tomuto dátumu nepredložila povinná osoba žiadne námietky. 



Lehota na predloženie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na ich 

odstránenie: 

Hlavná kontrolórka mesta určila povinnej osobe lehotu na prijatie opatrení na nápravu 

zistených nedostatkov uvedených v tomto návrhu najneskôr do 28. 03. 2022. 

 

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 

Hlavná kontrolórka určila povinnej osobe lehotu na predloženie písomného zoznamu 

splnených opatrení najneskôr do 06. 04. 2022. 
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Návrh na uznesenie 

 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje  
 
Správu o hodnotení plnenia Programu hospodárskeho  a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa 

za rok 2021 

 
 

Dôvodová správa 
 

Správa o hodnotení plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová 

Baňa za rok 2021 zahŕňa najdôležitejšie akcie uskutočnené v roku 2021, ktoré sú priradené 

k jednotlivým opatreniam, projektom a aktivitám v prijatom dokumente Program 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa 2021-2027.  

 



 
 

Správa o hodnotení plnenia 
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa 

za rok 2021 
 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa (ďalej PHRSR) je 
základný komplexný strednodobý programový a rozvojový dokument. PHRSR na roky 2021 – 
2027 bol spracovaný v zmysle Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení 
neskorších predpisov a v zmysle Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií 
schváleného uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017 zverejnenej Ministerstvom 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Dokument bol schválený uznesením č. 
131/2020 Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa zo dňa 29.12.2020. Aktualizácia 
dokumentu bola schválená uznesením č. 5/2022 Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa zo 
dňa 23.02.2022.   
 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa je tvorený súborom 
opatrení, ktoré bližšie charakterizujú stanovené priority a prioritné ciele a sú zaradené do 
príslušných prioritných (kľúčových) osí a oblastí rozvoja. Plnenie cieľov PHRSR je realizované 
prostredníctvom projektov a aktivít, ktoré sú každoročne zapracovávané do Programového 
rozpočtu mesta Nová Baňa.  

 
Správa o plnení PHRSR bola spracovaná na základe podkladov: 
- MsÚ Nová Baňa 
      /prednostka, vedúci a zamestnanci    

oddelení/ 
- Materská škola Nábrežná 2,  

vrátane elokovaných pracovísk  
- Základná škola Jána Zemana Nová Baňa 
- Základná umelecká škola Nová Baňa 

- Centrum voľného času Nová Baňa 
- Technické služby mesta Nová Baňa 
- Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa, 
- Mestský bytový podnik Nová Baňa 
- Spojená škola Nová Baňa 
-  DSS Hrabiny Nová Baňa 

 
V roku 2021 boli realizáciou jednotlivých projektov Programového rozpočtu mesta plnené 
nasledovné opatrenia: 
 
Hodnotenie plnenia PHRSR Nová Baňa za rok 2021 v textovej forme:  
 
1.1.1 Rozvoj infraštruktúry informačných systémov samosprávy. Technické zabezpečenie 
IS. 
Modernizácia informačných systémov 
Skutočnosť k 31.12.2021: Bol zakúpený informačný systém na odborné služby v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov, vrátane licenčnej zmluvy, dodania licencií 
a poplatku za služby v sume 7 980 eur.  
(Plnenie ukazovateľa: 1 implementovaný IS, Finančné vyjadrenie/poznámka: 7 980 eur, Prog. 
rozpočet:1.1) 
 
 
1.2.1 Podpora zvyšovania počítačovej gramotnosti u pracovníkov samosprávy 
Podpora vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie kvality práce 
Skutočnosť k 31.12.2021: Bolo preškolených 30 zamestnancov v celkovej sume 2 764 eur, čo 
predstavuje 59% podielu zamestnancov MsÚ, ktorí sa zúčastnili odborného vzdelávania. 
(Plnenie ukazovateľa: 30 preškolených zamestnancov, Finančné vyjadrenie/poznámka: 2 764 
eur, Prog. rozpočet:1.1) 
(Plnenie ukazovateľa: 59% podielu zamestnancov na odbornom vzdelávaní, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: -, Prog. rozpočet:1.1) 



 
 
 
1.2.2 Podpora zvyšovania počítačovej gramotnosti u obyvateľov mesta 
Poskytnutie SMART služieb pre obyvateľov 
Skutočnosť k 31.12.2021: Bola zakúpená licencia na komunikačný systém MUNIPOLIS v sume 2 
164 eur.  
(Plnenie ukazovateľa: 1 služba, Finančné vyjadrenie/poznámka: 2 164 eur, Prog. rozpočet:1.1) 
 
2.1.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií 
Novovybudované a rekonštruované miestne komunikácie a chodníky 
Skutočnosť k 31.12.2021: Technické služby mesta Nová Baňa vykonali opravu výtlkov MK 
v sume 50 382 €; opravu križovatky k Starohutianskému vodopádu v sume 3 858 eur; opravu MK 
Chotár v sume 38 111 eur, Kostivrch v sume 4 990 eur a ulíc Slameníkova, Záhrbská, 
Podhorská, Kútovská v sume 151 867 eur; PD a materiál na rekonštrukciu MK Čierny lúh 
v sume 3 648 eur. Výdavky za vyjadrenia od inštitúcií na spevnené plochy ulíc Štúrova 
a Nábrežná boli v sume 276 eur. Dĺžka rekonštrukcie MK za uvedené opravy je 13 000 m2. Pri 
priemernej šírke vozovky 4m, dĺžka 13 000 m2 zodpovedá dĺžke 3 250 m (3,25 km) rekonštrukcie 
MK. 
Technické služby mesta Nová Baňa realizovali opravu chodníka na Dodekovej ulici v dĺžke 493 
m2 v sume 26 757 eur a rozšírenie chodníkov k hrobovým miestam v dĺžke 141 m2  v sume 8 892 
eur. Dĺžka rekonštrukcie chodníkov za uvedené opravy je 634 m2. Pri priemernej šírke chodníka 
1,5m, dĺžka 634 m2 zodpovedá dĺžke 422, 66 m (0,423 km) rekonštrukcie chodníkov. 
(Plnenie ukazovateľa: 3, 25 km dĺžky rekonštrukcie MK, Finančné vyjadrenie/poznámka: 
253 133 eur s DPH, Prog. rozpočet: 5.2.1) 
(Plnenie ukazovateľa: 0, 423 km dĺžky rekonštrukcie chodníkov, Finančné vyjadrenie/poznámka: 
35 649 eur s DPH, Prog. rozpočet: 5.2.1) 
 
2.1.3 Zabezpečenie dostatočnej kapacity parkovísk pre potreby občianskej infraštruktúry 
Rozšírenie kapacity parkovacích miest v meste. Vybudovanie parkovacích plôch v lokalite 
Kohútovo a Starohutianský vodopád a iné. 
Skutočnosť k 31.12.2021: Na asfaltovej ploche na konci ulice Hájskej boli realizované 
vodorovné značenia pre 18 parkovacích miest slúžiacich pre návštevníkov lokality Zvonička 
a Kohútovo. Za areálom Kohútova bola spevnená vyčlenená plocha za účelom vytvorenia 
odstavnej plochy pre návštevníkov Kohútova, najmä v prípade hromadných podujatí – omše, 
púte.  
(Plnenie ukazovateľa: 18 nových parkovacích miest, Finančné vyjadrenie/poznámka: 500 eur, 
Prog. rozpočet: 5.2.1) 
(Plnenie ukazovateľa: 1 lokalita s novovybudovanými parkovacími plochami, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: lokalita Kohútovo, Prog. rozpočet: 5.2.1) 
 
2.1.5 Úprava a obnova dopravného značenia v meste Nová Baňa 
Novovybudovanie dopravných technických zariadení 
Skutočnosť k 31.12.2021: Technické služby mesta Nová Baňa zakúpili dopravné technické 
zariadenia: 70 ks dopravné značky, 12 ks kúžele, 2 ks parkovací stĺpik sklopný, 140 ks 
príslušenstva k dopravným značkám a 60 bm pásky v sume 3 074 eur a osadili 50 ks dopravných 
značiek.  
(Plnenie ukazovateľa: 50 novovybudovaných dopravných technických zariadení, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: 3 074 eur, Prog. rozpočet: 5.2.1) 
 
2.2.1 Rekonštrukcia a výmena autobusových zastávok 
Modernizácia autobusových prístreškov 
Skutočnosť k 31.12.2021: Technické služby mesta Nová Baňa osadili 2 ks autobusových 
označníkov v sume 936 eur. Príprava podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
modernizáciu a rekonštrukciu autobusových zastávok.   
(Plnenie ukazovateľa: 0 zrekonštruovaných zastávok/označník ako doplnková infraštruktúra, 
Finančné vyjadrenie/poznámka: 936 eur, Prog. rozpočet: 5.2.1) 
 



 
3.1.1 Príprava na výstavbu inžinierskych sietí v nových lokalitách IBV a KBV (Pod 
sekvojou) 
Výstavba inžinierských sietí (Pod sekvojou) 
Skutočnosť k 31.12.2021: Pre komplexnú bytovú výstavbu KBV bytový dom A Pod sekvojou boli 
realizované opatrenia umožňujúce získanie stavebného povolenia (posilňujúci vrt pre dodávku 
pitnej vody, príprava pre vybudovanie trafostanice). 
(Plnenie ukazovateľa: 0 ha novej plochy pre IBV/štádium: príprava, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: -, Prog. rozpočet: -) 
(Plnenie ukazovateľa: 0 nových obyvateľov pre IBV/štádium: príprava, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: -, Prog. rozpočet: -) 
 
3.1.5 Revitalizácia cintorína v Novej Bani 
Rekonštrukcia Domu smútku a cintorína. Výsadba krovov a drevín.  
Skutočnosť k 31.12.2021: Technické služby mesta Nová Baňa opravili múr na cintoríne v ploche  
297 m2 od Cintorínskej ulice v sume 25 401 eur a dosadili strom javor.   
(Plnenie ukazovateľa: 297 m2 plochy cintorína, Finančné vyjadrenie/poznámka: 25 401 eur, 
Prog. rozpočet: 8.9) 
(Plnenie ukazovateľa: 1 vysadený strom, Finančné vyjadrenie/poznámka: -, Prog. rozpočet: 8.9) 
 
3.1.6 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Rekonštrukcia a zvýšenie 
energetickej efektívnosti tepelných zdrojov 
Modernizácia vykurovacích systémov v správe MsBP 
Skutočnosť k 31.12.2021: V uvedenom roku bola uhradená rekonštrukcia vykurovacieho systému 
plynovej kotolni na Štúrovej ul. po skončení testovacej prevádzky v sume 86 345 eur pre 260 
napojených bytov, t.j. 693 obyvateľov  
(Plnenie ukazovateľa: 1 uhradená rekonštrukcia vykurovacieho systému, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: 86 345 eur, Prog. rozpočet: Mestský bytový podnik Nová Baňa)     
(Plnenie ukazovateľa: 693 podporených užívateľov, Finančné vyjadrenie/poznámka: -, Prog. 
rozpočet: Mestský bytový podnik Nová Baňa)     
 
3.1.8 Súčinnosť mesta pri dostavbe a rekonštrukcii transformačných staníc 
Vybudovanie  novej 110/22 kV rozvodne a transformovne v južnej časti katastrálneho 
územia mesta Nová Baňa za areálom firmy Cortizo Slovakia, a.s.. Budovanie nových 
zahusťovacích kioskových a stožiarových trafostaníc.  
Skutočnosť k 31.12.2021: Uskutočnili sa prípravné pracovné stretnutia a príprava projektovej 
dokumentácie k vybudovaniu novej rozvodne a transformovne v meste v areáli bývalej 
prekládkovej stanice na ul. Železničný rad. Boli vybudované 4 nové zahusťovacie kioskové 
a stožiarové trafostanice podľa plánu SSD.   
(Plnenie ukazovateľa: 0 nových transformačných staníc/štádium: príprava, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: -, Prog. rozpočet: -) 
(Plnenie ukazovateľa: 4 nové zahusťovacie trafostanice, Finančné vyjadrenie/poznámka: -, 
Prog. rozpočet: -) 
 
4.1.1 Zníženie vzniku zmesového komunálneho odpadu a zvýšenie podielu triedeného zberu 
Modernizácia a zefektívnenie  komunálneho odpadu s prijatými koncepciami 
Skutočnosť k 31.12.2021: Bolo vyzbieraných spolu 4 250 ton komunálneho odpadu, z toho 2 390 
ton triedeného odpadu a 1 860 ton zmesového komunálneho odpadu (uloženého na skládku).  
Mesto Nová Baňa od 1. júla 2021 zaviedlo zber BRKO, jeho zvoz zabezpečuje prostredníctvom 
TS z prestrešených kontajnerových stojísk, ktoré. sú určené pre bytové domy. BRKO je 
energeticky zhodnocovaný v bioplynovej stanici v Budči. K zavedeniu BRKO boli zakúpené 
hnedé zberné nádoby, 10 litrové prevetrávané vedierka a kompostovateľné vrecká na BRKO do 
domácností, vodotesný kontajner a iné.   
Percento triedenia za rok 2021: 48,25 %. Vďaka tejto miere triedenia dostaneme príspevok z EF 
v júni 2022. (V roku 2021 sme dostali príspevok za rok 2020 vo výške 7583,48 €.) 
(Plnenie ukazovateľa: 4 250 ton vyzbieraného KO/percento triedenia: 48,25%, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: -, Prog. rozpočet:6.1+6.2) 
 



4.1.2 Zvýšenie environmentálneho povedomia a motivácie obyvateľov k separovaniu 
Zefektívnenie systému separovaného zberu komunálneho odpadu 
Skutočnosť k 31.12.2021: Zefektívnenie systému triedeného zberu komunálneho odpadu sa 
prejavilo v náraste; plasty + 52 ton, BRO (konáre) + 281 ton, sklo + 37 ton, BRKO + 35 ton, 
čím sa znížil zákonný poplatok z 22 eur/t na 18 eur/t pre rok 2022.  
(Plnenie ukazovateľa: 405 ton zefektívnenia systému separovaného zberu KO, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: -, Prog. rozpočet:6.1) 
 
4.1.4 Odvádzanie odpadových vôd 
Rozšírenie kanalizačných vetiev vo vybraných lokalitách Novej Bane 
Skutočnosť k 31.12.2021: Opakované podanie rovnakého predmetu žiadosti o dotáciu cez 
Environmentálny fond na rozšírenie kanalizácie ulíc Mariánskej, Baníckej a Robotníckej, ale pre 
rok 2022. Žiadosť pre rok 2021 nebola schválená.  
(Plnenie ukazovateľa: 0 km kanalizácie/podanie žiadosti, Finančné vyjadrenie/poznámka: -, 
Prog. rozpočet:8.3.4) 
 
4.1.5 Odvádzanie dažďových vôd 
Budovanie odvodňovacích kanálov, žľabov a rigolov vo vybraných lokalitách a lesných 
pozemkoch 
Skutočnosť k 31.12.2021: Mestské lesy uskutočnili rekonštrukcie a opravy povodňami zničených 
vybraných ciest a zvážnic: Koliba, Studené stoky, Zajačia dolina, Banská dolina, Rovienky 
a Zadný jarok v sume 21 176 eur.   
Technické služby opravili a vyčistili rigoly vo vybraných lokalitách v sume 25 088 eur.   
(Plnenie ukazovateľa: 0 novovybudovanej dažďovej kanalizácie/ 6 opravených úsekov, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: 46 264 eur, Prog. rozpočet: Mestské lesy Nová Baňa + 5.2.1)     
 
5.2.2 Revitalizácia a úprava korýt vodných tokov a vodných plôch 
Revitalizácia vodnej nádrže Tajch 
Skutočnosť k 31.12.2021: VN Tajch – výdavky boli použité na zabezpečenie výkonu technicko-
bezpečnostného dohľadu prostredníctvom spôsobilej osoby vrátane agendy súvisiacej s touto 
činnosťou. Uskutočnili sa viaceré pracovné stretnutia k revitalizácii vodnej nádrže.  
(Plnenie ukazovateľa: 0 zrevitalizovaných vodných plôch/štádium: príprava, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: 2 250 eur, Prog. rozpočet: 8.4)     
 
5.4.1 Oddychové zóny a verejná zeleň 
Rozvoj oddychových zón v lokalitách Zvonička, Tajch, Kohútovo, Kalvária a revitalizácia 
promenád Gupňa 
Skutočnosť k 31.12.2021: Participatívny rozpočet mesta podporil OZ TAJCHŠPORT s projektom 
Oddychová zóna v lokalite Zvonička v sume 2 000 eur. 
(Plnenie ukazovateľa: 50 m2 zrekonštruovaných oddychových zón, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: 2 000 eur, Program.rozpočet: 8.6) 
(Plnenie ukazovateľa: 0 vysadených krov a drevín v oddychových zónach, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: -, Prog. rozpočet: -) 
 
6.1.1 Starostlivosť o obyvateľov seniorov 
Prevádzka denného stacionára v rámci projektu CIZS. Zariadenie domova dôchodcov pod 
vlastníctvo mesta, vrátane rozšírenia kapacity.  
Skutočnosť k 31.12.2021: V projekte Centrum integrovanej zdravotníckej starostlivosti (CIZS) 
bolo vypracovanie projektového zámeru v sume 5 640 eur, vypracovanie projektovej 
dokumentácie v sume 19 600 eur a poukázaný príspevok spoločnosti Medical n.o. na vklad 
zakladateľa (mesta) do neziskovej organizácie v sume 22 500 eur. Bola podpísaná Mandátna 
zmluva o poskytovaní služieb externého projektového manažmentu s firmou Grant Consulting, 
s.r.o. k zastupovaniu mesta v projekte.    
K zariadeniu domova dôchodcov pod vlastníctvo mesta, vrátane rozšírenia kapacity sa 
uskutočnili pracovné stretnutia.  
Mesto Nová Baňa sa zapojilo do projektu v rámci čerpania NFP z eurofondov prostredníctvom 
spoločnosti Opatríme Vás n.o.. Spoločnosť prebrala v celom rozsahu opatrovateľky mesta, ktoré 
zabezpečujú terénnu opatrovateľskú službu od 1. decembra 2021. Zapojenie sa do čerpania 



eurofondov bude generovať šetrenie finančných prostriedkov po dobu trvania projektu, ktorá je 
stanovená na obdobie 2 rokov.  
(Plnenie ukazovateľa: 0 podporených projektov/ŽoNFP v posudzovaní, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: 47 740 eur, Prog. rozpočet: 12.5) 
(Plnenie ukazovateľa: 0 podporených projektov/štádium: príprava, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: -, Prog. rozpočet: 12.5) 
 
6.1.2 Starostlivosť o matky s deťmi a mladé rodiny 
Podpora materského centra Gašparko 
Skutočnosť k 31.12.2021: Materské centrum Gašparko v priebehu roka uskutočnilo 15 aktivít 
v uvedenej oblasti, napríklad: laktačné poradenstvo pre mamičky; vnímavé hranie; zdravá 
výživa pre deti; predpôrodná príprava; podporná skupina mamičiek a iné. Zároveň od mesta 
Nová Baňa získalo dotáciu v sume 200 eur, ktorú použilo na nákup didaktických hračiek 
k uvedeným aktivitám.  
(Plnenie ukazovateľa: 50 užívateľov podporených projektov, Finančné vyjadrenie/poznámka: 15 
podporných aktivít/rok, Prog. rozpočet: Materské centrum Gašparko) 
(Plnenie ukazovateľa: 1 podporený projekt/dotácia, Finančné vyjadrenie/poznámka: 200 eur, 
Prog. rozpočet: 12.3) 
 
6.2.2 Podpora všeobecnej ambulantnej starostlivosti 
Zabezpečenie nových priestorov pre ambulanciu všeobecnej starostlivosti 
Skutočnosť k 31.12.2021: Rekonštrukcia priestorov za účelom vybudovania všeobecnej 
ambulancie pre deti a dorast pediatričky MUDr. Tužinskej do nových priestorov v meste v sume 
12 471 eur.  
(Plnenie ukazovateľa: 1 podporený projekt, Finančné vyjadrenie/poznámka:12 471 eur, Prog. 
rozpočet:7.1) 
 
7.1.1 Obnova a modernizácia zariadení predškolskej výchovy 
Modernizácia priestorov a vnútorného materiálno-technického vybavenia komplexu budov 
MŠ Nábrežná (Rekonštrukcia školskej kuchyne, vrátane MTZ; Rekonštrukcia a zníženie 
energ.zaťaženia budov ET Kolibská cesta a ET Štúrova) 
Skutočnosť k 31.12.2021: V Materskej škole Nábrežná pre 197 užívateľov sa uskutočnila výmena 
20 ks okien (48m2) v sume 2 960 eur, oprava priestorov ul. Štúrova v sume 4 505 eur a oprava 
podlahy ul. Štúrova (54 m2) v sume 1 026 eur, výmena žľabov v sume 1 318 eur. 
Boli zakúpené učebné pomôcky v sume 13 662 eur, interiérové vybavenie v sume 3 116 eur,  
kuchynský robot v sume 4 540 eur a konvektomat v sume 10 321 eur do školskej jedálne MŠ.   
(Plnenie ukazovateľa: 142 m2 zrekonštruovaných priestorov, Finančné vyjadrenie/poznámka:9 
809 eur, Prog. rozpočet:11.1.4) 
(Plnenie ukazovateľa: 50 ks materiálno-technického vybavenia, Finančné vyjadrenie/poznámka: 
31 639 eur, Prog. rozpočet:11.1.4)     
(Plnenie ukazovateľa: 197 podporených užívateľov, Finančné vyjadrenie/poznámka:-, Prog. 
rozpočet:11.1.4)     
 
7.1.2 Obnova a modernizácia zariadení základného školstva 
Modernizácia priestorov a vybavenia  učební ZŠ Jána Zemana 
Skutočnosť k 31.12.2021: V Základnej škole Jána Zemana sa uskutočnila oprava 
elektroinštalácie, stien, stropov a maliarske práce v sume 23 479 eur v 5 odborných učebniach 
vo výmere 400 m2 pre 387 užívateľov.  
(Plnenie ukazovateľa: 5 miestností, Finančné vyjadrenie/poznámka: 23 479 eur, Prog. 
rozpočet:11.1.1)     
(Plnenie ukazovateľa: 400 m2 zrekonštruovaných priestorov, Finančné vyjadrenie/poznámka:-, 
Prog. rozpočet:11.1.1)     
(Plnenie ukazovateľa: 387 podporených užívateľov, Finančné vyjadrenie/poznámka:-, Prog. 
rozpočet:11.1.1)     
 
 
 
 



 
7.1.3 Podpora záujmovej činnosti detí a mládeže – ZUŠ a CVČ 
Rekonštrukcia budovy ZUŠ (Kollárova ul.). Revitalizácia vonkajšieho areálu ZUŠ. 
Výmena vykurovania v ZUŠ za efektívnejšie (plyn, čerpadlá, štiepka). Rekonštrukcia 
a zníženie energetického zaťaženia budovy Centra voľného času (Bernolákova ul.).  
Skutočnosť k 31.12.2021: V Základnej umeleckej škole Nová Baňa sa uskutočnila rekonštrukcia 
strechy a fasády budovy v sume 166 360 eur pre 399 užívateľov.  
Asfaltovaním parkoviska pred budovou ZUŠ sa zrealizovala revitalizácia vonkajšieho areálu 
v sume 8 365 eur.  
V Centre voľného času Nová Baňa sa uskutočnila rekonštrukcia strechy a fasády budovy v sume 
56 268 eur pre 163 užívateľov. 
(Plnenie ukazovateľa: 1 podporený projekt, Finančné vyjadrenie/poznámka: 166 360 eur, Prog. 
rozpočet:11.1.2)     
(Plnenie ukazovateľa: 399 podporených užívateľov, Finančné vyjadrenie/poznámka:-, Prog. 
rozpočet:11.1.2)     
(Plnenie ukazovateľa: čiastočne zrevitalizovaný areál, Finančné vyjadrenie/poznámka: 8 365 
eur, Prog. rozpočet: 5.2.1)     
(Plnenie ukazovateľa: 1 podporený projekt, Finančné vyjadrenie/poznámka: 56 268 eur, Prog. 
rozpočet:11.1.3)     
(Plnenie ukazovateľa: 163 podporených užívateľov, Finančné vyjadrenie/poznámka:-, Prog. 
rozpočet:11.1.3)     
 
7.1.4 Rekonštrukcia a modernizácia stravovacích zariadení vzdelávacích inštitúcií 
Modernizácia priestorov ŠJ ZŠ J. Zemana vrátane materiálno-technického vybavenia 
Skutočnosť k 31.12.2021: V školskej jedálni v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa sa 
uskutočnila výmena elektrických kotlov (100l, 80l) v sume 6 000 eur pre 572 stravníkov. 
(Plnenie ukazovateľa: 0 zrekonštruovaných priestorov, Finančné vyjadrenie/poznámka: -, Prog. 
rozpočet:11.1.1)     
(Plnenie ukazovateľa: 2 ks materiálno-technického vybavenia, Finančné vyjadrenie/poznámka: 6 
000 eur, Prog. rozpočet:11.1.1)     
(Plnenie ukazovateľa: 572 podporených užívateľov, Finančné vyjadrenie/poznámka:-, Prog. 
rozpočet:11.1.1)      
 
7.2.1 Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry 
Výstavba street - workout prvkov v lokalite Tajch a detského ihriska v lokalite Tajch. 
Odkúpenie budovy ubytovne KORD a priľahlých pozemkov. Revitalizácia pôvodného 
kúpaliska a výstavba haly.  
Skutočnosť k 31.12.2021: Bola uskutočnená výstavba street-workoutovej zostavy v lokalite 
Tajch, vrátane tabule s prevádzkovým poriadkom a ďakovnej tabule v sume 5 330 eur (3 177 eur 
peňažný dar z výťažku benefičného koncertu, 330 eur tabule, 1 823 eur dofinancovanie mesta). 
Mesto odkúpilo budovu ubytovne KORD a priľahlých pozemkov v sume 60 000 eur.  
Mesto v projektovej akcii: Revitalizácia pôvodného kúpaliska a výstavba haly uskutočnilo 
viaceré pracovné stretnutia, poradenské a konzultačné služby, vytýčenie vodovodného potrubia 
v sume 4 486,28 eur.    
(Plnenie ukazovateľa: 1 vybudované ihrisko (workoutová zostava), Finančné 
vyjadrenie/poznámka: 5 330 eur, Prog. rozpočet: 9.2)     
(Plnenie ukazovateľa: 1 novonadobudnutý objekt, Finančné vyjadrenie/poznámka: 60 000 eur, 
Prog. rozpočet: 8.6)    
(Plnenie ukazovateľa: 0 vybudovaných objektov, Finančné vyjadrenie/poznámka: 4 486 eur, 
Prog. rozpočet: 8.6)     
 
7.2.2 Podpora rozvoja výkonnostného a rekreačného športu v meste 
Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia výkonnostného 
a rekreačného športu 
Skutočnosť k 31.12.2021: Boli pridelené dotácie mesta na rok 2021: 13 schválených v oblasti 
športu v sume 46 550 eur a 9 schválených v oblasti kultúry v sume 8 250 eur.  
(Plnenie ukazovateľa: 22 schválených dotácií mesta, Finančné vyjadrenie/poznámka: 54 800 
eur, Prog. rozpočet: 9.2, 10.3)     



 
7.2.3 Podpora organizácie športových podujatí 
Zabezpečenie personálnych kapacít,  materiálno-technického a finančného vybavenia 
športových podujatí 
Skutočnosť k 31.12.2021: Mesto Nová Baňa zorganizovalo 2 podujatia: 8.ročník Do práce na 
bicykli, 9.ročník Tajchová osmička. 5 podujatí bolo organizovaných v spolupráci s mestom: 
Medzinárodné cyklistické preteky Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Slovakia, tenisový turnaj 
„O pohár primátora“, TriTajchlon, filmový festival Medzi nebom a zemou, Mikulášske plávanie 
na Tajchu. Celkové financie za uvedené podujatia boli v sume 24 839 eur.   
(Plnenie ukazovateľa: 7 športových podujatí, Finančné vyjadrenie/poznámka: 24 839 eur, Prog. 
rozpočet: 9.2)     
 
7.2.4 Podpora športových aktivít zdravotne postihnutých občanov 
Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia športových akcií zdravotne 
postihnutých občanov 
Skutočnosť k 31.12.2021: Mesto Nová Baňa neuskutočnilo každoročné podujatie Týždeň športu 
pre všetkých, v rámci ktorého sú organizované aktivity aj pre zdravotne znevýhodnených, 
z dôvodu COVID pandémie.  
DSS Hrabiny Nová Baňa uskutočnilo 1 športové podujatie v obmedzenom režime: Hrabinská 
olympiáda v Boccii v sume 50 eur za režijné náklady. V roku 2021 sa z dôvodu COVID 
obmedzení nekonali tradičné podujatia: Slovenská liga v Boci; Špeciálna olympiáda Slovensko; 
Krajská liga v Boci; Mesto v pohybe – jazda zručnosti a lukostreľba; Futbalový turnaj o Pohár 
riaditeľa DSS; Parakarate, na ktorých sa zúčastňujú klienti DSS Hrabiny.   
Spojená škola Nová Baňa sa zúčastnila na 1 športovom podujatí: MSR ŠO v stolnom tenise 
Vršatské Podhradie v sume 100 eur za členské, štartovné a prepravu. Zorganizovala 1 športové 
podujatie: Športový deň v Letnej škole v sume 60 eur za režijné náklady. V roku 2021 sa 
z dôvodu COVID pandémie nezúčastnili klienti Spojenej školy na tradičných podujatiach.  
(Plnenie ukazovateľa: 3 športové podujatia, Finančné vyjadrenie/poznámka: 210 eur, Prog. 
rozpočet: DSS Hrabiny Nová Baňa + Spojená škola Nová Baňa)     
 
7.2.5 Podpora mladých talentov 
Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia pre talentovanú mládež 
Skutočnosť k 31.12.2021: Mesto Nová Baňa neuskutočnilo každoročné podujatie Vyhlásenie 
najúspešnejších športovcov mesta z dôvodu COVID pandémie.  
(Plnenie ukazovateľa: 0 podujatí, Finančné vyjadrenie/poznámka:-, Prog. rozpočet: 9.2)     
 
7.2.6 Spolupráca so subjektmi pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry  
Zabezpečenie personálnych kapacít,  materiálno-technického a finančného vybavenia 
podujatí v oblasti telesnej kultúry 
Skutočnosť k 31.12.2021: Centrum voľného času Nová Baňa uskutočnilo 10 športových podujatí: 
Športový tábor zúčastnených 21 detí v sume 945 eur; Zimný prechod Inovcom; Výtvarná 
Jašiškola účasť 23 detí v sume 1 035 eur; Rozprávkovo účasť 24 detí v sume 1 080 eur; 
Dodekova Nová Baňa účasť 108 žiakov s podporou mesta na ceny; Výlet za históriou 
zúčastnených bolo 45  v sume 380 eur náklady za autobus; 7. ročník NCH Zvonička; Turistika 
Beckov zúčastnených bolo 45 v sume 416 eur náklady za autobus; NCH Zbojnícke studničky. 
Mesto Nová Baňa uzatvorilo zmluvu o spolupráci pri realizácii podujatia Tajchová osmička 
s OZ Lyžiari.  
(Plnenie ukazovateľa: 10 športových podujatí, Finančné vyjadrenie/poznámka: 3 856 eur, Prog. 
rozpočet: 11.1.3)     
(Plnenie ukazovateľa: 1 uzatvorená zmluva, Finančné vyjadrenie/poznámka: -, Prog. rozpočet: 
11.1.3)     
 
7.2.7 Podpora rozvoja mimoškolskej činnosti – športové kluby, turistika, kultúrne krúžky 
Zabezpečenie, vrátane  priestorového a materiálneho vybavenia pre mimoškolské činnosti 
Skutočnosť k 31.12.2021: Centrum voľného času Nová Baňa malo 16 športových podujatí 
v krúžkovej činnosti: Novobanček účasť 26 detí; Mažoretky účasť 13 detí; TS Zuzana účasť 11 
detí; Hrnčiarsky krúžok účasť 8 detí; TS Lentilky účasť 8 detí; TP Lienky účasť 13 detí; Atletika1 
účasť 20 detí; Atletika2 účasť 16 detí; Stolný tenis účasť 12 detí; Strelecký účasť 20 detí; 



Plavecký1 účasť 11 detí; Plavecký2 účasť 11 detí; Šachový krúžok účasť 10 detí; Jazdecký 
krúžok účasť 10 detí; CrossFit účasť 10 detí; Lyžiarsky krúžok účasť 12 detí. Členské 
predstavovalo 60 eur na dieťa, čo činí celkovú sumu za krúžky 12 660 eur. 
(Plnenie ukazovateľa: 16 športový podujatí, Finančné vyjadrenie/poznámka: členské na 1 dieťa: 
60 eur, Prog. rozpočet: 11.1.3)     
(Plnenie ukazovateľa: 211 užívateľov podporených projektov, Finančné vyjadrenie/poznámka: 
12 660 eur, Prog. rozpočet: 11.1.3)     
 
8.1.1 Revitalizácia kultúrnych inštitúcii v meste 
Revitalizácia kultúrnych domov a kina 
Skutočnosť k 31.12.2021: Mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na 
revitalizáciu interiéru kina Vatra, kategória: kultúrny dom v sume 200 000 eur.  
V budove KD Štále bola renovácia parkiet a maľovanie priestorov v sume 3 580 eur, oprava 
exter. vstupu v sume 2 910 eur, náter strechy v sume 9 983 eur.   
Pandemické opatrenia COVID ovplyvnili kultúrne podujatia, preto boli uskutočnené len 3 
podujatia v kine Vatra, 1 podujatie (Štálenská kvapka krvi) v KD Štále a spolu 5 prenájmov 
v uvedených kultúrnych inštitúciách v sume 466 eur.  
(Plnenie ukazovateľa: 1 zrevitalizovaný KD + 1 ŽoNFP v posudzovaní, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: 16 473 eur, Prog. rozpočet: 10.3+7.1)     
(Plnenie ukazovateľa: 9 uskutočnených akcií, Finančné vyjadrenie/poznámka: 466 eur/nájom, 
Prog. rozpočet: 10.3)     
 
8.1.2 Obnova baníckych pamiatok (Vŕšky) 
Výstavba baníckeho skanzenu vrátane repliky Potterovho parného stroja 
Skutočnosť k 31.12.2021: Na výstavbe baníckeho skanzenu vrátane repliky Potterovho parného 
stroja sa uskutočnil archeologický výskum v sume 6 360 eur, grafická adjustáž a tlač výstupov zo 
štúdie Althandel v sume 305 eur, architektonická štúdia – Múzeum Althandel 2. variantné 
riešenie v sume 3 240 eur,  overovacia štúdia k banskej expozícii Althandel v sume 2 200 eur, 
architektonický návrh priestorového usporiadania a vizualizácie v sume 1 380 eur, náklady pri 
príležitosti pracovného stretnutia veľvyslancov z rôznych krajín v SR na pôde baníckej pamiatky 
v sume 1 730 eur.    
(Plnenie ukazovateľa: 0 nových expozícií/štádium: príprava, Finančné vyjadrenie/poznámka: 
15 260 eur, Prog. rozpočet: 10.11) 
 
8.1.3 Organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí 
Podpora kultúrnych podujatí a besied v meste 
Skutočnosť k 31.12.2021: Mesto Nová Baňa zorganizovalo 12 podujatí: Stavanie mája, MDD, 
HS IDEÁL, Banícky fakľový sprievod a Anna bál, videoprojektcia Úsmevy smutných mužov, 
divadlo Janko a Marienka, HS RETRO, videoprojekcia 7 sestier, divadlo Klauniáda, Otváranie 
NCH Po stopách baníckej slávy v Novej Bani, Príde k nám Mikuláš, Vianočný príhovor 
Primátora mesta. 11 podujatí bolo organizovaných v spolupráci s mestom: Dodekova Nová 
Baňa, 6 podujatí hudobné večery Fragmenty, medzinárodný festival outdoorových filmov, 
Ukončenie leta s úsmevom, Jesenná turistika spojená s čistením NCH Zvonička, Jesenná 
turistika spojená s čistením NCH Zbojnícke studničky.  
Mestská knižnica Nová Baňa zorganizovala 2 besedy: Beseda so spisovateľkou a pedagogičkou 
Marianou Mrázikovou Repiskou v sume 60 eur za honorár a režijné náklady; Aktivita pre deti 
pod názvom „Nakresli postavu alebo príbeh zo svojej obľúbenej knihy“ v sume 10 eur za režijné 
náklady.  
(Plnenie ukazovateľa: 23 kultúrnych podujatí, Finančné vyjadrenie/poznámka: -, Prog. rozpočet: 
9.2)     
(Plnenie ukazovateľa: 2 organizované besedy, Finančné vyjadrenie/poznámka: 70 eur, Prog. 
rozpočet: 10.2.1)     
 
9.2.1 Modernizácia zariadení v cestovnom ruchu 
Revitalizácia a komerčné využitie priestoru radničnej vinárne (mesto). Úprava a 
revitalizácia Rozhľadne Háj. Vybudovanie ferratovej trasy v lokalite Zvonička.  
Skutočnosť k 31.12.2021: Rozhľadňa Háj - bol uskutočnený dvojitý olejový náter na ploche 610 
m2 v sume 5 964 eur.  



Detský ferratový areál - nová atrakcia v štádiu prípravy. Finančné prostriedky v sume 39 160 
eur (20 000 eur dar od OOCR Región GRON a 19 160 eur zdroje mesta) boli použité na odborné 
poradenstvo a PD.  
Revitalizácii a komerčnému využitiu priestoru radničnej vinárne sa uskutočnili pracovné 
stretnutia.  
(Plnenie ukazovateľa: 0 podporených projektov/štádium: príprava, Finančné 
vyjadrenie/poznámka: -, Prog. rozpočet: 7.1) 
(Plnenie ukazovateľa: 610 m2 zrevitalizovaného areálu, Finančné vyjadrenie/poznámka: 5 964 
eur, Prog. rozpočet: 7.1) 
(Plnenie ukazovateľa: 0 nových atrakcií/ štádium: príprava, Finančné vyjadrenie/poznámka: 39 
160 eur, Prog. rozpočet: 7.1) 
 
10.1.1 Rozšírenie a modernizácia kamerového systému 
Rozšírenie a modernizácia kamerového systému v meste 
Skutočnosť k 31.12.2021: Bola zakúpená 1 otočná kamera vrátane príslušenstva, záznamového 
zariadenia, monitoru a držiaka na monitor v sume 2 491 eur. Umiestnená bola v rekreačnej 
oblasti Tajch s pokrytím vodnej nádrži, cyklochodníka a časti chatovej osady, čo činí 6,6% 
pokrytia nového územia.   
(Plnenie ukazovateľa: 1 novonainštalovaná kamera, Finančné vyjadrenie/poznámka: 2 491 eur, 
Prog. rozpočet: 3.1)     
(Plnenie ukazovateľa: 6,6% pokrytia nového územia, Finančné vyjadrenie/poznámka: - , Prog. 
rozpočet: 3.1)     
 
10.1.2 Zvyšovanie bezpečnosti v meste 
Pokles požiadaviek na represívne výkony 
Skutočnosť k 31.12.2021: Mestská polícia uložila 313 priestupkov v sume 2 160 eur. 
(Plnenie ukazovateľa: 313 represívnych výkonov, Finančné vyjadrenie/poznámka: 2 160 eur, 
Prog. rozpočet: 3.1)     
 
Poznámka:  
uvedené ceny sú s DPH.  
 
 
 
 
 
 



Ukazovateľ / jednotka Plánovaná hodnota

1 1.1.1 Modernizácia informačných systémov Hospodárska Počet implementovaných 
IS 2 25 000,00 €

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, zdroje 
neziskových 
organizácií

1 7 980,00 € 1.1

Počet on-line dokumentov 
dostupných pre občanov                                                                             5

Počet potrebných 
dokumentov pri vybavení 
agendy spojenej s 
vybranou životnou 
udalosťou

4

Počet preškolených 
zamestnancov 30 30 2 764,00 € 1.1

Podiel zamestnancov 
MsÚ, ktorý sa zúčastnili 
odborného vzdelávania

30,00% 59% - 1.1

4 1.2.2 Poskytnutie SMART služieb pre obyvateľov Hospodárska
Počet vynaložených 
finančných prostriedkov 
na služby

5 000,00 € podľa potreby

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, zdroje 
neziskových 
organizácií

1 2 164,00 € 1.1

Dĺžka rekonštruovaných a 
novovybudovaných 
miestnych komunikácií 

20 km 3,25 km 253 133,00 € 5.2.1

Dĺžka novovybudovaných 
chodníkov 3 km 0,423 km 35 649,00 € 5.2.1

Dĺžka novovybudovaných 
cyklochodníkov 5 km

Počet zrealizovaných 
projektov na podporu 
nemotorovej dopravy

1

Rozšírenie kapacity parkovacích miest v 
meste

Počet nových parkovacích 
miest 200 18 500,00 € 5.2.1

Vybudovanie parkovacích plôch v lokalite 
Kohútovo a Starohutianský vodopád a iné

Počet lokalít 
s novovybudovanými   
parkovacími plochami

6 1 - 5.2.1

8 2.1.4 Rekonštrukcia mostov a lávok Hospodárska Počet zrekonštruovaných a 
vybudovaných mostov 2 200 000,00 €

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, úvery, iné 
grantové schémy

9 2.1.5
Novovybudovanie dopravných technických 

zariadení Hospodárska
Počet novovybudovaných 
dopravných technických 
zariadení 

15 podľa potreby
rozpočet mesta, 

ŠF EÚ, úvery, iné 
grantové schémy

50 3 074,00 € 5.2.1

10 2.2.1 Modernizácia autobusových prístreškov Hospodárska Počet zrekonštruovaných 
zastávok SAD 45 30 000,00 € rozpočet mesta, 

ŠF EÚ

označnik ako 
doplnková 

infraštruktúra
936,00 € 5.2.1

Celková nová plocha pre 
IBV 10 ha Prípravné práce - -

Počet nových obyvateľov 
mesta 500 Prípravné práce - -

Počet inštalovaných 
svietidiel 450

Zvýšenie pokrytia územia 
verejným osvetlením 100%

13 3.1.3

Prestavanie na bezbariérové budovy 
(Dom služieb - výťah,                                 

kino Vatra-vstup hľadisko)
Hospodárska Počet prestavaných budov 

na bezbariérový prístup 2 podľa potreby rozpočet mesta, 
ŠF EÚ

Pokrytie územia 
rozhlasom 100%

Počet 
novonainštalovaných 
reprosústav

100

Rekonštrukcia Domu smútku a cintorína Plocha zrekonštruovaného 
cintorína 10 000 m2 297 m2 25 401,00 € 8.9

 Výsadba krovov a drevín Počet vysadených krov 
a drevín 250 1 - 8.9

Počet zrekonštruovaných 
vykurovacích systémov, 
tzv. kotlov

2 1 86 345,00 € MsBP

Počet užívateľov 
podporených projektov 2 500 693 - MsBP

Plnenie 
ukazovateľa

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ

vlastníci

podľa potreby

podľa potreby

20 000,00 €

350 000,00 €

rozpočet mesta 

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, zdroje 
neziskových 
organizácií

365 000,00 € rozpočet mesta, 
ŠF EÚ

150 000,00 €
rozpočet mesta, ŠF 

EÚ, úvery, iné 
grantové schémy

50 000,00 € rozpočet mesta, 
ŠF EÚ

podľa potrebyVýstavba inžinierských sietí                      
(Pod sekvojou)

Hospodárska

6

5

3

2

2.1.3

1.1.2 25 000,00 €

podľa potreby

Ukazovatele výstupov Zdroje 
financovania

Programový 
rozpočet

Prioritná oblasť Predpokladané 
nákladyProjekt/aktivita

Finančné 
vyjadrenie/poznám

ka

12 3.1.2
Modernizácia verejného osvetlenia            – 

III. etapa
Hospodárska

14 3.1.4
Rozšírenie mestského rozhlasu                             

(posledná etapa)
Hospodárska

P. č.

Sprístupnenie a zlepšenie poskytovania            
on-line služieb a dokumentov

Hospodárska

1.2.1
Podpora vzdelávania zamestnancov 

a zvyšovanie kvality práce
Hospodárska

Hospodárska

3.1.111

7

2.1.1
Novovybudované a rekonštruované miestne 

komunikácie a chodníky
Hospodárska

2.1.2
Novovybudované cyklochodníky 

a cykloprístreškov v meste
Hospodárska

3.1.515 Hospodárska

Modernizácia vykurovacích systémov 
v správe MsBP                                                                                                  3.1.616 Hospodárska

Hodnotenie plnenia PHRSR Nová Baňa za rok 2021 v tabuľkovej forme: 



17 3.1.7
Dostavba vodovodnej siete a vodovodnej 
infraštruktúry vo vybraných lokalitách 

Novej Bane
Hospodárska Dĺžka novovybudovanej 

siete 2 km 300 000,00 €
SVS, a.s.,  

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ

Vybudovanie  novej 110/22 kV rozvodne a 
transformovne v južnej časti katastrálneho 
územia mesta Nová Baňa za areálom firmy 

Cortizo Slovakia, a.s.

Počet novovybudovanej 
transformačných staníc 1 Prípravné práce - -

Budovanie nových zahusťovacích 
kioskových a stožiarových trafostaníc

Počet nových 
zahusťovacích trafostaníc 8 4 - -

19 3.1.9
Implementovanie opatrení v energetickom 

hospodárstve
Hospodárska Objem preinvestovaných 

prostriedkov 250 000,00 € 250 000,00 €

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, 

podnikateľské 
subjekty, úvery, 

iné grantové 
schémy

Percento triedenia KO 60% 48,25% - 6.1

Objem uskladneného 
odpadu v tonách 500 t

Počet vybudovaných 
kompostovísk 1

23 4.1.4
Rozšírenie kanalizačných vetiev vo 
vybraných lokalitách Novej Bane

Environmentálna Dĺžka novovybudovanej 
splaškovej kanalizácie 3 km 250 000,00 €

SVS, a.s.,  
rozpočet mesta, 

ŠF EÚ

podanie žiadosti 
o dotáciu

- 8.3.4

24 4.1.5
Budovanie odvodňovacích kanálov, žľabov 
a rigolov vo vybraných lokalitách a lesných 

pozemkoch
Environmentálna Dĺžka novovybudovanej 

dažďovej kanalizácie 0,5 km 155 000,00 € rozpočet mesta 
mesta, ŠF EÚ

6 opravených 
úsekov

46 264,00 € MsL+5.2.1

25 5.1.1
Vypracovanie koncepcie pre ochranu 

životného prostredia v meste Environmentálna Počet spracovaných 
koncepčných dokumentov 1 podľa potreby rozpočet mesta, 

MŽP SR

Percento obyvateľov 
zásobovaných vodou z 
verejných vodovodov 
v oblastiach s ucelenou 
zástavbou

100%

Dĺžka novovybudovanej 
vodovodnej siete 3 km

27 5.2.2 Revitalizácia vodnej nádrže Tajch Environmentálna Počet zrevitalizovaných 
vodných plôch 1 10 000,00 €

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, MŽP SR, 
MPH SR, úvery, 

iné grantové 
schémy

Prípravné práce 2 250,00 € 8.4

28 5.3.1
Motivovanie obyvateľov k prechodu na 

alternatívne zdroje vykurovania
Environmentálna

Nárast objektov 
s vykurovaním 
alternatívnymi zdrojmi 
energie

30% podľa potreby
rozpočet mesta, 

ŠF EÚ, súkromné 
subjekty

Plocha zrekonštruovaných 
OZ 10 000 m2 50 m2 2 000,00 € 8.6

Počet vysadených krov 
a drevín 500 0 - -

Prevádzka denného stacionára v rámci 
projektu CIZS

Počet podporených 
projektov 1

žiadosť o NFP v 
posudzovaní

47 740,00 € 12.5

Zariadenie domova dôchodcov pod 
vlastníctvo mesta, vrátane rozšírenia 

kapacity

Počet podporených 
projektov 1 prípravné práce - 12.5

Množstvo vyzbieraného 
KO 25 000 t 4250 t - 6.1+6.2

Zefektívnenie systému 
separovaného zberu KO 1500 t 405 t - 6.1

40 000,00 €

150 000,00 €

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, zdroje 
neziskových 
organizácií

rozpočet mesta, 
MŽP SR, EÚ

rozpočet mesta, ŠF 
EÚ

rozpočet mesta, 
MŽP SR

rozpočet mestapodľa potreby

podľa potreby

150 000,00 €

podľa potreby

rozpočet SSE, a.s., 
ŠF EÚpodľa potreby

4.1.221 Environmentálna

Výstavba mestského kompostoviska4.1.322 Environmentálna

18 3.1.8 Hospodárska

Modernizácia a zefektívnenie  komunálneho 
odpadu s prijatými koncepciami 4.1.120 Environmentálna

Zefektívnenie systému separovaného zberu 
komunálneho odpadu

Sociálna6.1.130

Vybudovanie vodovodnej siete Environmentálna5.2.126

Rozvoj oddychových zón v lokalitách 
Zvonička, Tajch, Kohútovo, Kalvária a 

revitalizácia promenád Gupňa
5.4.129 Environmentálna



Počet užívateľov 
podporených projektov 50 50

15 podporených 
aktivít

MC Gašparko

Počet podporených 
projektov 1/rok 1 200,00 € 12.3

Podpora vzniku pracovných miest pre 
obyvateľov so zdravotným postihnutím v 

soc. podniku

Počet novovytvorených 
pracovných miest 8

Zriadenie novej služby – požičovne 
zdravotných  a kompenzačných pomôcok

Počet zriadených služieb 1

Podpora činnosti poskytovateľov prepravnej 
služby

Počet užívateľov 
podporených projektov 500

33 6.2.1
Rozšírenie služby DOS o poskytovanie 

rehabilitačných cvičení Sociálna Počet novorozšírených 
služieb 1 podľa potreby súkromný sektor

34 6.2.2
Zabezpečenie nových priestorov pre 
ambulanciu všeobecnej starostlivosti Sociálna Počet podporených 

projektov 1 podľa potreby rozpočet mesta 1 12 471,00 € 7.1

35 6.2.3

Zabezpečiť v súčinnosti s okolitými 
mestami (Žiar nad Hronom, Levice, Banská 

Bystrica, Nitra) poskytovanie  
zdravotníckych služieb ich maximálnu 

dostupnosť

Sociálna

Počet nových podporených 
projektov, prostredníctvom 
ktorých boli vytvorené 
podmienky na 
poskytovanie služieb 
verejnej infraštruktúry

5 podľa potreby Ministerstvo 
zdravotníctva SR

36 6.2.4
Podpora činnosti špecializovanej 
ambulantnej starostlivosti v meste Sociálna

Počet nových podporených 
projektov, prostredníctvom 
ktorých boli vytvorené 
podmienky na 
poskytovanie služieb 
verejnej infraštruktúry

4 10 000,00 € rozpočet mesta, 
ŠF EÚ

Výmera vybudovaných a 
zrekonštruovaných 
priestorov v m2

2 500 m2 142 m2 9 809,00 € 11.1.4

Počet materiálno-
technického vybavenia 10/rok 50 31 639,00 € 11.1.4

Počet užívateľov 
podporených projektov 200 197 - 11.1.4

Počet novovybavených 
miestností 5 5 23 479,00 € 11.1.1

Výmera 
zrekonštruovaných 
a novovybudovaných 
priestorov v m2

3 000 m2 400 m2 - 11.1.1

Počet užívateľov 
podporených projektov 350 387 - 11.1.1

Počet podporených 
projektov – rekonštrukcia 
strechy a omietky

1 1 166 360,00 € 11.1.2

Počet užívateľov 
podporených projektov 450 399 - 11.1.2

Revitalizácia vonkajšieho areálu ZUŠ Počet zrevitalizovaného 
areálu 1

čiastočne 
zrevitalizovaný 

areál
8 365,00 € 5.2.1

Výmena vykurovania v ZUŠ za 
efektívnejšie (plyn, čerpadlá, štiepka)

Úspora nákladov na 
vykurovanie 1 000,00 € - - -

Počet podporených 
projektov – rekonštrukcia 
fasády

1 1 56 268,00 € 11.1.3

Počet užívateľov 
podporených projektov 180 163 - 11.1.3

Výmera vybudovaných a 
zrekonštruovaných 
priestorov v m2

700 m2 - - 11.1.1

Počet materiálno-
technického vybavenia 30/rok 2 6 000,00 € 11.1.1

Počet užívateľov 
podporených projektov 750 572 - 11.1.1

Výmera vybudovaných 
priestorov v m2 5 000 m2

450 000,00 €

  
     

podľa potreby

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, zdroje 
neziskových 
organizácií

50 000,00 € + 
podľa potreby

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ

10 000,00 € + 
podľa potreby

podľa potreby rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, MŠ SR

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, MŠ SR

10 000,00 € rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, MŠ SR

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, MŠ SR

Rekonštrukcia budovy ZUŠ                                
(Kollárova ul.)

Podpora materského centra Gašparko6.1.231 Sociálna

Modernizácia priestorov a vybavenia  
učební ZŠ Jána Zemana Sociálna7.1.238

Sociálna7.1.339

Rekonštrukcia a zníženie energetického 
zaťaženia budovy Centra voľného času 

(Bernolákova ul.)

6.1.332 Sociálna

Modernizácia priestorov a vnútorného 
materiálno-technického vybavenia 

komplexu budov MŠ Nábrežná 
(Rekonštrukcia školskej kuchyne, vrátane 

MTZ; Rekonštrukcia a zníženie 
energ.zaťaženia budov ET Kolibská cesta a 

ET Štúrova)

7.1.137 Sociálna

SociálnaModernizácia priestorov ŠJ ZŠ J. Zemana 
vrátane materiálno-technického vybavenia7.1.440

                    
  



Výmera 
zrekonštruovaných 
priestorov v m2

500 m2

Počet užívateľov 
podporených projektov 700

Výstavba street - workout prvkov v lokalite 
Tajch a detského ihriska v lokalite Tajch

Počet vybudovaných 
ihrísk 2 1 5 330,00 € 9.2

Odkúpenie budovy ubytovne KORD a 
priľahlých pozemkov

Počet novonadobudnutých 
objektov 1 1 60 000,00 € 8.6

Revitalizácia pôvodného kúpaliska a 
výstavba haly

Počet vybudovaných 
objektov 2 0 4 486,00 € 8.6

43 7.2.2
Zabezpečenie materiálno-technického a 
finančného vybavenia výkonnostného 

a rekreačného športu
Sociálna Počet organizovaných 

športových podujatí 20 podľa potreby rozpočet mesta, 
MŠ SR 22 54 800,00 € 9.2+10.3

44 7.2.3
Zabezpečenie personálnych kapacít,  
materiálno-technického a finančného 

vybavenia športových podujatí 
Sociálna Počet organizovaných 

športových podujatí 10 podľa potreby
rozpočet mesta, 
podnikateľské 

subjekty
7 24 839,00 € 9.2

45 7.2.4
Zabezpečenie materiálno-technického a 
finančného vybavenia športových akcií 

zdravotne postihnutých občanov
Sociálna Počet organizovaných 

športových podujatí 10 podľa potreby
rozpočet mesta, 
podnikateľské 

subjekty
3 210,00 €

DSS 
Hrabiny+Spojen

á škola NB

46 7.2.5
Zabezpečenie materiálno-technického a 
finančného vybavenia pre talentovanú 

mládež
Sociálna Počet organizovaných 

športových podujatí 50 podľa potreby
rozpočet mesta, 
podnikateľské 

subjekty

neuskutočnilo 
každoročné 
podujatie za 

COVID

- 9.2

Počet organizovaných 
športových podujatí 10 10 3 856,00 € 11.1.3

Počet uzavretých zmlúv a 
partnerstiev 5 1 - 11.1.3

Počet organizovaných 
športových podujatí 10 16 60,00 € 11.1.3

Počet užívateľov 
podporených projektov 5 000 211 12 660,00 € 11.1.3

Počet zrevitalizovaných 
objektov 3

1 KD + 1 ŽoNFP 
v posudzovaní

16 473,00 € 10.3+7.1

Počet  uskutočnených 
akcií 35 9 466,00 € 10.3

Počet nových expozícií 3 Prípravné práce 15 260,00 € 10.11

Počet zrealizovaných 
projektov 1 0 - 10.11

Počet organizovaných 
kultúrnych podujatí 20 23 - 9.2

Počet organizovaných 
besied 15 2 70,00 € 10.2.1

Počet nových aktivít 5

Počet nových formálnych 
partnerstiev 1

Revitalizácia a komerčné využitie priestoru 
radničnej vinárne (mesto)

Počet komerčných 
nájomcov v obnovených 
priestoroch

1 Prípravné práce - 7.1

 Úprava a revitalizácia Rozhľadne Háj Výmera zrevitalizovaného 
areálu v m2 1 000 m2 610 m2 5 964,00 € 7.1

Vybudovanie ferratovej trasy v lokalite 
Zvonička Počet nových atrakcií 1 Prípravné práce 39 160,00 € 7.1

Počet nových 
nainštalovaných kamier 15 1 2 491,00 € 3.1

Pokrytie nového územia 70% 6,60% - 3.1

55 10.1.2 Pokles požiadaviek na represívne výkony Hospodárska Počet zrealizovaných 
represívnych výkonov 20 podľa potreby

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, úvery, iné 
grantové schémy

313 2 160,00 € 3.1

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, MŠ SR

podľa potreby rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, MH SR

50 000,00 €

565 000,00 € rozpočet mesta, 
MŠ SR, EÚ

70 000,00 € + 
podľa potreby

rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, úvery, iné 
grantové schémy, 

podnikateľské 
subjekty      

10 000,00 €
rozpočet mesta, 

ŠF EÚ, úvery, iné 
grantové schémy

podľa potreby rozpočet mesta

podľa potreby
rozpočet mesta, 
podnikateľské 

subjekty

175 000,00 € rozpočet mesta, 
ŠF EÚ

150 000,00 € rozpočet mesta, 
ŠF EÚ

podľa potreby rozpočet mesta, 
ŠF EÚ, MK SR

7.2.142 Sociálna

7.1.5
Modernizácia budovy telocvične                  

ZŠ Jána Zemana41

Zabezpečenie personálnych kapacít,  
materiálno-technického a finančného 

vybavenia podujatí v oblasti telesnej kultúry
Sociálna7.2.647

48 7.2.7
Zabezpečenie, vrátane  priestorového a 

materiálneho vybavenia pre mimoškolské 
činnosti

Sociálna

Sociálna

Hospodárska

Hospodárska9.2.1.53

10.1.154
Rozšírenie a modernizácia kamerového 

systému v meste

Podpora kultúrnych podujatí a besied         v 
meste8.1.351 Sociálna

HospodárskaBudovania partnerstiev9.1.152

Revitalizácia kultúrnych domov a kina Sociálna8.1.149

50 8.1.2
Výstavba baníckeho skanzenu vrátane 

repliky Potterovho parného stroja
Sociálna



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu:  Participatívny rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2022 - použitie prostriedkov  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Predkladá:   Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,  primátor mesta 
 
Spracovateľ:   PhDr. Lenka Šubová, projektový manažér 
     
 
Materiál obsahuje:    Návrh na uznesenie   

Dôvodovú správu 

Príloha: 4 návrhy projektov 

       

V Novej Bani, dňa 27. apríla 2022 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Návrh na uznesenie 

 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje  
 
použitie finančných prostriedkov v rámci participatívneho rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 
2022 na projekty: 
 
A, „Skatepark Nová Baňa“ v sume 3 300 eur, predkladateľ návrhu: OZ Lyžiari mesta Nová 
Baňa; 
 
B, „Doplnenie herných prvkov a stromov k studničke na Pelúchovej“ v sume 700 eur, 
predkladateľ návrhu:  OZ Novobanskí patrioti; 
 
C, „Zvonička Trails“ v sume 1000 eur, predkladateľ návrhu: Mládežnícky parlament mesta 
Nová Baňa OZ pri CVČ – CENTRÁČIK. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

Mesto Nová Baňa zverejnilo na svojom webovom sídle a v Novobanských novinách 
možnosť pre obyvateľov mesta predkladať návrhy projektov na realizáciu z participatívneho 
rozpočtu mesta Nová Baňa. Návrhy bolo možné predkladať do 31. 3. 2022.  
 
Následne 12. 4. 2022 zasadla komisia pre vyhodnotenie predložených návrhov 
k participatívnemu rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2022. 
V stanovenom termíne boli doručené návrhy od 4 záujemcov, a to od: 

1. Slovenský zväz včelárov ZO Nová Baňa, názov projektu: „Mestská včelnica Nová 
Baňa“, rozpočet: 3 140 eur. 

2. OZ Lyžiari mesta Nová Baňa, názov projektu: „Skatepark Nová Baňa“, rozpočet: 
4 669 eur. 

3. OZ Novobanskí patrioti, názov projektu: „Doplnenie herných prvkov a stromov 
k studničke na Pelúchovej“, rozpočet: 1 650 eur. 

4. Mládežnícky parlament mesta Nová Baňa OZ pri CVČ – CENTRÁČIK, názov 
projektu: „Zvonička Trails“, rozpočet:  2000 eur. 

 
Komisia po prehodnotení predložených návrhov skonštatovala, že všetky predložené návrhy 
spĺňali predpísané povinné náležitosti a išlo o verejný záujem občanov mesta, žiadny 
z predložených návrhov nebol za chýbajúce náležitosti vyradený.  
 
V rozpočte pod číslom 6.4.4. Participatívny rozpočet v položke 637005 sú schválené 
financie na tento účel vo výške 5 000 eur. Túto sumu nemôžeme prekročiť, preto sa snažila 
zriadená komisia dodržať uvedenú sumu na základe týchto skutočností. 
 
V prípade návrhu č. 1: Mestská včelnica Nová Baňa komisia skonštatovala, že odporúča 
projekt realizovať z finančných zdrojov mesta v úzkej súčinnosti s príspevkovou 
organizáciou mesta – Mestské lesy spol. s r.o.,  že z dlhodobého hľadiska môže byť prínosom 
v rôznych oblastiach, ekologickej, sociálnej ale i ekonomickej.  
 
Návrhy 2, 3, 4 komisia navrhuje podporiť nasledovne: 

• Návrh 2: Skatepark Nová Baňa – lokalita: ul. Štúrova, suma: 3 300 €  
(Ak požadovaná suma nepokrýva celé výdavky projektu, ako budú tieto dofinancované: 
predkladateľ uviedol, že pristúpi k redukovaniu rozpočtových položiek formou poníženia 
prvkov). 

• Návrh 3: Doplnenie herných prvkov a stromov k studničke na Pelúchovej – lokalita: 
Pelúchova, Štále-Nová Baňa, suma: 700 eur  

(Ak požadovaná suma nepokrýva celé výdavky projektu, ako budú tieto dofinancované: 
predkladateľ neuviedol. Zriadená komisia podľa predloženého rozpočtu navrhla podporiť 
z neho prvky, ktoré dotvoria vizuál studničky s okolím: strieška nad studničku - 400 € 
a drevený mostík -300 €). 

• Návrh 4: Zvonička Trails – lokalita: turistická oblasť Zvonička, suma:  1 000 eur  
(Ak požadovaná suma nepokrýva celé výdavky projektu, ako budú tieto dofinancované: 
predkladateľ uviedol, že pristúpi k zníženiu počtu trialov).  
 
Všetky tieto návrhy boli predložené na posúdenie Komisii kultúry, vzdelávania, mládeže 
a športu a Komisii cestovného ruchu, ktoré odporučili schváliť projekty podľa návrhu 
podpory Komisie zriadenej pre vyhodnotenie predložených návrhov k Participatívnemu 
rozpočtu.   
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V Novej Bani, dňa 27. 04. 2022   
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Návrh na nariadenie 

 
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
 
schvaľuje 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. ..... o podmienkach prideľovania a nájmu 
bytov postavených s podporou štátu zo dňa ............  

 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
 

Na základe §6 zákona č. 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
vytvorilo Mesto Nová Baňa toto VZN ako nariadenie k prideľovaniu bytov. 
 
Návrh tohto VZN bol spracovaný z dvoch aktuálne existujúcich VZN k bytom – a to VZN č. 
4/2017 k bytovým domom A3 a A4 na sídlisku Pod sekvojou a VZN č. 12/2020 k bytovému 
domu A2  na sídlisku Pod sekvojou. 
 
Červenou farbou máte vyznačené zmeny a doplnenia. V Článku I. body 2 a 3 sú  zvýraznené 
červenou, ale ako je poznačené, je to len pre upozornenie, že uvedené dve ustanovenia tohto 
VZN sú prevzaté z pôvodných VZN.  
 
V Článku II. bod 3 – Oprávnenou fyzickou osobou – tu nastala zmena v zákone č. 443/2010 
Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, preto sa uvedené hodnoty pre 
výpočet nároku na pridelenie nájomného bytu. Uvedené hodnoty sú upravené na skutočnosť 
podľa tohto zákona. Tomuto ustanoveniu je následne prispôsobený aj Článok VII. – časť 
Opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy. 
 
V Článku XI. – bod 2 – je doplnená slovo – nepredĺžiť nájomnú zmluvu, z dôvodu aby aj vo 
VZN bolo priamo zakotvené aké sú možnosti vypovedania, ale i nepredĺženia nájomnej 
zmluvy. 
 
V Článku XIII. – Záverečné ustanovenia sa ešte bližšie došpecifikovali mimoriadne životné 
situácie, kedy nie je potrebné spĺňať všetky podmienky nároku na pridelenie nájomného bytu 
a je možné uvedené uvedenú situáciu riešiť individuálnym postupom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. .....  
o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu  

zo dňa ............  
 
 

Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na 
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len 
VZN). 

 
 

Čl. I. 
Úvodné ustanovenia 

 
 

(1) Účelom tohto VZN je stanovenie podmienok prijímania žiadostí, postupu pri výbere 
nájomcov nájomných bytov a postupu pri schvaľovaní a realizovaní ich nájmu v bytových 
domoch A2, A3 a A4 na ulici Pod sekvojou v Novej Bani.   
 Toto VZN upravuje podmienky prideľovania bytov vo vlastníctve mesta, ktoré sú 
financované z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, z úveru 
Štátneho fondu rozvoja bývania SR a vlastných zdrojov mesta. 
 
(2) Nájomné byty bytového domu A2 na ulici Pod sekvojou sú byty vo vlastníctve mesta 
s osobitným režimom, ktoré vymedzuje toto VZN. U nájomných bytov zostane zachovaný 
nájomný  charakter.  Na  zachovanie  nájomného charakteru bytov obstaraných podľa zákona 
č. 443/2010 Z.z. mesto zriadilo záložné právo v prospech Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR a Štátneho fondu rozvoja bývania. (prevzaté z VZN č. 12/2020) 
 
(3) Nájomné byty bytového domu A3 a A4 sú byty vo vlastníctve mesta s osobitným 
režimom, ktorý vymedzuje toto VZN. Nájomné byty sa budú užívať na nájom a nemôžu sa 
previesť do osobného vlastníctva najmenej po dobu 30 rokov od vydania kolaudačného 
rozhodnutia. Na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných podľa zákona č. 
443/2010 Z.z. mesto zriadilo záložné právo v prospech Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR a Štátneho fondu rozvoja bývania. (prevzaté z VZN č. 4/2017) 
 
 (4) Pri  uzatváraní  zmluvy  o nájme bytu dodrží mesto podmienky ustanovené zákonom 
č. 443/2010 Z.z. 
 
 

Čl. II 
Podmienky a rozsah poskytovania sociálneho bývania v byte 

 
 
(1) Sociálne bývanie v byte je bývanie poskytované oprávnenej osobe v byte, ktorého 
podlahová plocha neprevyšuje 80 m2 pre byt bežného štandardu alebo 60 m2 pre byt nižšieho 
štandardu. 
 
(2) Podlahovú plochu podľa odseku 1 možno zvýšiť najviac o 10%, ak ide o byt stavebne 
určený na bývanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 zákona 
č. 443/2010 Z.z.. 
 



 
 
(3) Oprávnenou fyzickou osobou podľa odseku 1 je: 
 

a. osoba, ktorej mesačný príjem spolu s mesačným príjmom ostatných osôb 
žijúcich v byte je najviac vo výške trojnásobku životného minima, 
 

b. osoba, ktorej mesačný príjem spolu s mesačným príjmom ostatných osôb 
žijúcich v byte je najviac vo výške päťnásobku životného minima, ak 
1. osoba žijúca v byte je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, 
2. ide o osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom, 
3. aspoň jedna z osôb žijúcich v byte zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, 
sociálne a ďalšie služby vo verejnom záujme, vzdelávanie, kultúru alebo 
ochranu obyvateľov obce,   

 
c. osoba, ktorá žije v byte sama a ktorej mesačný príjem je najviac vo výške 

štvornásobku životného minima, 
 

d. osoba, ktorá nepresiahla vek 30 rokov a 
1. ktorej sa skončilo poskytovanie starostlivosti v zariadení na základe 
rozhodnutia súdu o neodkladnom opatrení, výchovnom opatrení alebo ústavnej 
starostlivosti, 
2. ktorej zanikla náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo 
osobná starostlivosť poručníka podľa zákona 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo 
3. ktorá bola zverená do starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča na základe 
neodkladného opatrenia pred dovŕšením jej plnoletosti bol podaný návrh na 
zverenie tejto osoby do náhradnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti alebo 
na ustanovenie poručníka tejto osobe podľa zákona 36/2005 Z.z. o rodine 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 

e. osoba, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa zákona č. 
403/1990 Zb. o zmiernení následkov majetkových krívd v znení neskorších 
predpisov, 
 

f. osoba, ktorej sa poskytuje bývanie z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 
 

(4) Pri zisťovaní príjmov podľa odseku 3 sa postupuje podľa osobitného predpisu (§3 
zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 
Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu (§4 zákona č. 601/2003 Z.z.) za kalendárny rok 
predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nájom bytu, ako podiel tohto príjmu a príslušného 
počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal. 
 
(5) Životné minimum domácnosti sa vypočíta zo súm životného minima členov 
domácnosti platných k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom 
vznikol nájom bytu. 
 
(6) Podmienky ustanovené v odseku 3 sa posudzujú pri uzavieraní nájomnej zmluvy a na 
zmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa neprihliada.  

 
 
 
 



 
Čl. III 

Podávanie žiadostí a ich evidencia 
 
 
(1) Žiadateľ o byt si podá písomnú žiadosť o byt na predpísanom tlačive mesta (príloha č. 
1 tohto VZN). Žiadosť musí byť odôvodnená, datovaná, s uvedením kontaktnej adresy, 
vlastnoručne podpísaná alebo podpísaná zaručeným elektronickým podpisom a doručená 
Mestskému úradu. V prípade, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti potrebné pre 
rozhodovanie, písomne vyzve Mestský úrad žiadateľa, aby tieto údaje doplnil v stanovenej 
lehote. Žiadateľ je povinný spolupracovať s Mestským úradom a Komisiou rozvoja, sociálnou 
a bytovou pri overovaní si potrebných náležitostí na pridelenie bytu. Pri nespolupráci bude 
žiadosť zo zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu vyradená. 
 
(2) Mesto Nová Baňa eviduje prijaté žiadosti a vedie samostatný zoznam žiadateľov. 
Žiadatelia sú vedení v evidencii, ktorá začína číslom 1 a zoradení sú podľa dátumu podania 
žiadosti vzostupne. 
 
 

Čl. IV 
Príprava žiadostí pre komisiu rozvoja, sociálnu a bytovú 

 
 
(1) Mesto Nová Baňa pripraví podané žiadosti o nájom bytu na prerokovanie v komisii 
rozvoja, sociálnej a bytovej tak, že zostaví samostatné zoznamy žiadateľov o pridelenie bytu 
zvlášť pre: 

a. 1-izbové byty 
b. 2-izbové byty 
c. 3-izbové byty 

 
(2) Zodpovedný zamestnanec mesta ku každej podanej žiadosti vypočíta čistý priemerný 
príjem domácnosti a uvedie informáciu pre komisiu rozvoja, sociálnu a bytovú, či daný 
žiadateľ spĺňa alebo nespĺňa príjmové kritérium. 
 
(3) V prípade potreby preverenia aktuálnosti, pravdivosti, resp. doplnenia uvádzaných 
údajov vyzve žiadateľa o doplnenie – spresnenie údajov. 
 
 

Čl. V 
Kritériá prideľovania bytov 

 
 
(1) Minimálny mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa 
posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, nesmie byť nižší ako je súčet výšky 
životného minima domácnosti a výšky nájomného a služieb spojených s bývaním. 
 
(2) Maximálny mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa 
posudzujú spoločne, nesmie prevýšiť maximálnu výšku podľa Čl. II ods. 3 tohto VZN.  
 
(3) Žiadateľ, alebo aspoň jeden z manželov (partnerov), má minimálne po dobu 12 po 
sebe nasledujúcich mesiacov pred podaním žiadosti o pridelenie bytu vlastný pravidelný 
príjem z trvalého pracovného pomeru, podnikania, prípadne z dôchodkového zabezpečenia 
a toto platí v čase podania žiadosti. 



 
(4) Žiadateľ a s ním spoločne posudzované osoby nemajú žiadny záväzok, nedoplatok ani 
iný dlh voči Mestu Nová Baňa. 
 
(5) Mesto Nová Baňa prioritne uspokojí žiadosti občanov s trvalým pobytom v meste 
Nová Baňa alebo s trvalým pracovným pomerom v meste Nová Baňa a následne ostatných 
žiadateľov. 
 
 
 

Čl. VI 
Posudzovanie žiadostí 

 
 
(1) Podané žiadosti prerokuje komisia rozvoja, sociálna a bytová, ktorú menuje mestské 
zastupiteľstvo. 
 
(2) Pri vyhodnocovaní žiadosti o pridelenie nájomného bytu komisia postupuje podľa 
nasledovných kritérií: 

a. naliehavosť bytovej potreby žiadateľa, pričom sa skúmajú súčasné bytové a majetkové 
pomery, počet maloletých detí, rodinný stav a iné sociálne kritériá  

b. dátum podania žiadosti 
c. trvalý pobyt v obci a skutočnosť, že sa občania na udanej adrese zdržiavajú 
d. preukázateľné zdravotné dôvody žiadateľa 
e. dodržanie zásad dobrých mravov a medziľudských vzťahov 
f. aktivity občana a jeho rodiny v obci 
g. aktívna činnosť na prácach a službách nevyhnutých pre obec 
h. včasné plnenie záväzkov voči obci 
i. majetkové pomery žiadateľa a osôb s ním bývajúcich 
j. iné kritériá (odpredanej pozemku obci, ktorý slúži na verejnoprospešnú výstavbu, 

výstavbu bytov, záujem obce na udržaní žiadateľa v obci) 

(3) Žiadateľ, ktorý uvedie nepravdivé údaje, alebo údaje sfalšuje, nedostaví sa k podpisu 
nájomnej zmluvy, alebo ju nepodpíše, sa tiež považuje za uspokojeného. Takto uspokojení 
žiadatelia sa vyradia z evidencie. 
 
(4) Komisia rozvoja, sociálna a bytová na základe evidencie žiadateľov, ktorí splnili 
podmienky na pridelenie bytu, odporučí primátorovi mesta nájomcov pre jednotlivé byty. 
Primátor mesta na základe odporučenia komisie pridelí byt písomným rozhodnutím. 
 
(5) Ak žiadateľ odmietne pridelený byt, nemá nárok na pridelenie ďalšieho bytu a jeho 
žiadosť sa vyradí z evidencie. 
 
(6) Na základe rozhodnutia o pridelení bytu uzatvorí Mestský bytový podnik Nová Baňa 
s.r.o. ako prenajímateľ s nájomcom nájomnú zmluvu. 

 
 
 
 
 
 



Čl. VII 
Nájomná zmluva 

 
 
(1) Na práva a povinnosti, ktoré vzniknú na základe nájomnej zmluvy a nie sú upravené 
zákonom 443/2010 Z.z., sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Nájomná zmluva 
musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä: 

a. začiatok nájmu 
b. dobu nájmu 
c. výšku mesačného nájomného 
d. podmienky opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy 
e. výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním nájomného bytu alebo spôsob ich výpočtu 
f. opis stavu nájomného bytu a opis príslušenstva nájomného bytu 
g. podmienky na zachovanie pôvodného stavu a vybavenia nájomného bytu 
h. ukončenie nájmu 
i. spôsob a lehotu vysporiadania finančnej zábezpeky, ak je súčasťou nájomnej zmluvy 

dohoda o finančnej zábezpeke podľa odseku 5 
j. zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu 
k. dohodu o finančnej zábezpeke 
l. dohodu o vysporiadaní záväzku pripojovacieho poplatku (elektromer). 

 
(2) Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve môže byť najviac tri roky okrem prípadov: 

a. ak nájomcom je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 zákona č. 
443/2010 Z.z., ktorému sa prenajíma nájomný byt spĺňajúci podmienky ustanovené 
osobitným predpisom, pričom doba nájmu v tomto prípade môže byť najviac desať 
rokov alebo 

b. ak nájomcom je osoba podľa §22 ods. 3 písm. d) zákona č. 443/2010 Z.z., ktorej sa 
prenajíma nájomný byt, pričom doba nájmu v tomto prípade môže byť najviac desať 
rokov. 

 
(3) V nájomnej zmluve sa upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme 
nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v tomto VZN. 
O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy bude Mesto informovať nájomcu 
minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu. 
 
(4) Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy podľa odseku 3 môže Mesto uzavrieť 
nájomnú zmluvu aj s fyzickou osobou žijúcou v domácnosti s mesačným príjmom, ktorý 
k 31.decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku opakovaného prenájmu nájomného 
bytu: 

a. nie je vyšší ako 3,5-násobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa 
§22 ods. 3 písm. a) zákona č. 443/2010 Z.z. 

b. nie je vyšší ako 5,5 násobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa 
§22 ods. 3 písm. b) zákona č. 443/2010 Z.z. 

c. nie je vyšší ako 4,5 násobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa 
§22 ods. 3 písm. c) zákona č. 443/2010 Z.z. 

 
(5) Nájomná zmluva obsahuje aj podmienky finančnej zábezpeky. Prenajímateľ 
v súvislosti s uzavretím nájomnej zmluvy nesmie požadovať od nájomcu iné finančné plnenie, 
ktoré priamo nesúvisia s užívaním nájomného bytu. 
 
(6) Finančná zábezpeka podľa odseku 5 slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého 
nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu. Finančnú zábezpeku 



za užívanie nájomného bytu vedie prenajímateľ: Mestský bytový podnik Nová Baňa s.r.o. na 
osobitnom účte na tento účel v banke. 
 
(7) Nájomnú zmluvu možno uzavrieť najskôr po nadobudnutí právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia na bytovú budovu. 
 
(8) Pred uzavretím nájomnej zmluvy je prenajímateľ povinný umožniť nájomcovi 
prehliadku nájomného bytu. 
 
 
 

Čl. VIII 
Finančná zábezpeka 

 
 
(1) Výška finančnej zábezpeky je vo výške maximálne 6-mesačného nájomného. 
 
(2) Lehota na zloženie finančnej zábezpeky nájomcom nesmie byť dlhšia ako 30 
kalendárnych dní pred podpísaním zmluvy. 
 
(3) Ak nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy, prenajímateľ je povinný už zloženú 
finančnú zábezpeku bezodkladne vrátiť žiadateľovi o pridelenie nájomného bytu. 
 
(4) Výška 6-mesačného nájomného sa určí podľa platných cenových predpisov, a to 
najmä Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č- 01/R/2008 
o regulácii cien nájmu bytov v zmysle ďalších doplnení. 
 
 
 

Čl. IX 
Opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy 

 
 
(1) Po uplynutí nájmu môže byť nájomná zmluva uzatvorená najviac na dobu ďalších 3 
rokov s nájomcom, ktorý v predchádzajúcom roku nebol v omeškaní s platením nájomného 
a spĺňa podmienky zákona č. 443/2010 Z.z. 
 
(2) Po uplynutí doby nájmu môže byť nájomná zmluva uzatvorená najviac na dobu 1 roka 
s nájomcom, ktorý pri podpise zmluvy nie je v omeškaní s platením nájomného, ale nespĺňa 
podmienky pridelenia bytu z dôvodu zmeny príjmu. Pri uzatvorení zmluvy musí však byť 
nájomca písomne upozornený na možnosť zániku nájomnej zmluvy. 
 
(3) Nájomca bytu v prípade záujmu o predĺženie nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie je 
povinný predložiť žiadosť s prílohami, a to minimálne 2 mesiace pred uplynutím platnosti 
nájomnej  zmluvy. 
 
(4) Opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy môže byť kratšie v prípadoch, keď si 
nájomca pravidelne neplnil svoje povinnosti nájomcu (napr. meškal minimálne 
s dvojmesačným nájomným). U takéhoto nájomcu bude opakovaná nájomná zmluva 
uzatvorená na dobu 12 mesiacov. 
 
 
 



Čl. X 
Podnájom bytu a užívanie bytu na iné účely ako na bývanie 

 
 
(1) Nájomca bytu nemôže dať časť bytu alebo celý byt do podnájmu inej fyzickej osobe 
alebo právnickej osobe. 
 
(2) Nájomný byt nemožno užívať na iné účely ako na bývanie. 
 
(3) V nájomných bytoch nemožno vykonávať podnikateľskú činnosť ani poskytovať 
ubytovanie v súkromí. 
 
(4) Nájomca a osoby s ním žijúce v spoločnej domácnosti sú povinní prihlásiť sa na trvalý 
pobyt v meste Nová Baňa do nájomného bytu, ktorý im bol pridelený Rozhodnutím Mesta 
Nová Baňa do 30 dní odo dňa podpísania nájomnej zmluvy. Ďalšie osoby môžu byť 
prihlásené na trvalý alebo prechodný pobyt len na základe predchádzajúceho súhlasu 
prenajímateľa. 
 
 

Čl. XI 
Ukončenie nájmu 

 
 
(1) Nájomná zmluva zaniká: 

a. uplynutím doby nájmu, ak nebola táto podľa tohto VZN predĺžená 
b. písomnou dohodou 
c. písomnou výpoveďou nájomcu alebo prenajímateľa 

 
(2) Nájomnú zmluvu môže prenajímateľ vypovedať alebo nepredĺžiť ak 

a. nájomca nespĺňa podmienky tohto VZN a kritérií stanovených Mestom 
b. nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu: 

• mešká so zaplatením nájomného a platieb za služby spojené s užívaním bytu 
dlhší čas ako 3 mesiace 

• prenechá byt alebo jeho časť do užívania tretej osobe 
• nájomca alebo ďalší členovia v domácnosti, napriek upozorneniam poškodzujú 

prenajatý byt, spoločné priestory a spoločné zariadenie v bytovom dome 
• využíva prenajatý byt bez súhlasu vlastníka na iného účely ako je bývanie 
• nájomca alebo ďalší členovia domácnosti sústavne narušujú pokojné bývanie 

ostatných nájomcov, ohrozujú bezpečnosť, alebo porušujú dobré mravy 
v dome, porušuje domový poriadok. Porušovanie je potrebné dokladovať 
zápisnicami z polície. 

 
(3) Nájom bytu končí aj uplynutím výpovednej doby (bod 1 písm. c tohto článku), ktorá je 
tri mesiace a začína plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 
strane. 
 
(4) Nájomca nájomného bytu nemá nárok na pridelenie náhradného bytu, ani bytovej 
náhrady pri skončení nájmu uplynutím doby nájmu, ani pri skončení nájmu z dôvodov 
uvedených v Čl. XI ods. 2 tohto VZN. 
 
(5) Mesto môže vypovedať nájom bytu pred dokončením doby určitej podľa príslušných 
ustanovení Občianskeho zákonníka. 
 



(6) Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných platných 
právnych predpisov.  
 
 
 
 

Čl. XII 
Starostlivosť o nájomný byt 

 
 
(1) Vlastník nájomného bytu obstaraného podľa zákona č. 443/2010 Z.z.  v súlade s §18 
ods. 1 je povinný umožniť po predchádzajúcom oznámení, na nevyhnutný čas 
a v nevyhnutnej miere vstup do nájomných bytov zamestnancom ministerstva, príslušného 
úradu a iných kontrolných orgánov s cieľom výkonu kontroly technického stavu nájomného 
bytu: to platí pre nájomcu a osoby tvoriace jeho domácnosť, ktoré nájomný byt užívajú na 
základe nájomnej zmluvy podľa tohto zákona. 
 
(2) Prenajímateľ z dohodnutého nájomného tvorí fond prevádzky, údržby a opráv ročne 
minimálne vo výške 0,5% oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu.  
 
 
 

Čl. XIII 
Záverečné ustanovenia 

  
 
(1)  Mesto je povinné chrániť osobné údaje získané za účelom zistenia výšky príjmu 
žiadateľa ako podmienky pre pridelenie nájomného bytu v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
 
(2) Mesto Nová Baňa vyčleňuje najviac 10% nájomných bytov pre potreby Mesta, t.j. pre 
fyzické osoby, ktoré nespĺňajú podmienky a kritériá prideľovania bytov postavené s podporou 
štátu, ak takéto osoby zabezpečujú spoločenské, kultúrne, zdravotnícke, ekonomické 
a sociálne potreby mesta, a to bez ohľadu na výšku ich príjmu a je u nich predpoklad 
platobnej disciplíny. 
 
(3) Vo zvlášť odôvodnených prípadoch môže o výnimke z tohto VZN pri dodržaní 
ustanovení príslušných právnych predpisov, rozhodnúť primátor mesta Nová Baňa 
v spolupráci s Komisiou rozvoja, sociálnou a bytovou pri MsZ v Novej Bani. 
 
Zvlášť odôvodnené prípady pre účely tohto VZN sú: 
- zabezpečenie bývania fyzickej osoby pri vzniku mimoriadnej havarijnej situácie (v dôsledku 
požiaru, záplavy, víchrice...) spôsobenej nezávisle od jej konania na dobu určitú, ktorá je 
nevyhnutná na odstránenie dôsledkov vzniknutej havarijnej situácie, najviac však na dobu 
jedného roka s možnosťou opakovaného uzavretia zmluvy o nájme nájomného bytu na 
základe súhlasu primátora mesta v súlade s podmienkami stanovenými týmto nariadením, 
- zabezpečenie bývania fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii na dobu určitú, ktorá 
je nevyhnutná na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie, najviac však na dobu jedného 
roka s možnosťou opakovaného uzavretia zmluvy o nájme nájomného bytu na základe 
súhlasu primátora mesta v súlade s podmienkami stanovenými týmto nariadením. 
 
 
 



 
 
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 08. 04. 2022  do 24. 04. 2022   
 
VZN schválené MsZ nariadením č. ............... dňa ................... 
 
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od ................... do ......................  
 
VZN nadobúda účinnosť dňa ...................... 

 

Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č. 4/2017 zo dňa 13. 12. 2017 
o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu a VZN č. 12/2020 
o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu – KBV Hrádza – 
BYTOVÝ DOM A2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  
            primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli od 08. 04. 2022  do 24. 04. 2022. 
 
Pripomienky k návrhu VZN môžu fyzické a právnické osoby uplatniť do 19. 04. 2022 písomne, 
elektronicky alebo ústne na Mestskom úrade, Námestie slobody č. 1, 968 01  Nová Baňa alebo 
elektronicky na e-mail: vallova@novabana.sk 
 

mailto:vallova@novabana.sk


Príloha č. 1 
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Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v meste Nová Baňa 
 

 
 
Meno a priezvisko žiadateľa ........................................................................................................ 

Trvalé bydlisko ............................................................................................................................ 

Dátum narodenia ................................................. Rodinný stav.................................................. 

Telefónne číslo............................................... e-mailová adresa................................................... 

Zamestnávateľ......................................................... Povolanie..................................................... 

 

Meno a priezvisko partnera /manžel/-ka, druh/-žka/.................................................................... 

Trvalé bydlisko ............................................................................................................................ 

Dátum narodenia ................................................. Rodinný stav................................................... 

Telefónne číslo............................................... e-mailová adresa................................................... 

Zamestnávateľ......................................................... Povolanie..................................................... 

 

Ďalšie osoby, ktoré budú žiť so žiadateľom v spoločnej domácnosti 

Meno a priezvisko    Dátum narodenia  Príbuzenský vzťah 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Súčasné bytové pomery žiadateľa a členov jeho domácnosti 

Spoločná domácnosť (napr. u rodičov)     ÁNO – NIE* 

Oddelené bývanie manželov       ÁNO – NIE* 

Nájom uzatvorený na dobu určitú      ÁNO – NIE* 

Podnájom u iného nájomcu so súhlasom majiteľa    ÁNO – NIE* 

Iný spôsob bývania (uviesť aký) ............................................................................................ 

 



Počet v súčasnosti obývaných miestností  

(napr. 2-izbový byt, 1 izba v rodinnom dome) ............................................................................ 

Počet rodín a osôb obývajúcich súčasný byt  

(napr. 1 rodina/3 osoby) ............................................................................................................... 

(*hodiacu sa možnosť zakrúžkujte) 

 

Žiadam o pridelenie bytu /vybranú možnosť zakrúžkujte/  

 

 

Vybrať si je možné maximálne 2 druhy bytu /kde treba určiť poradie záujmu, t.j. 1. hlavný 

záujem a 2. alternatíva/ 

 

Jednoizbový byt 

Dvojizbový byt 

Trojizbový byt 

 

Odôvodnenie žiadosti 

(pravdivo popíšte Vašu bytovú situáciu, súčasné bytové pomery, prečo žiadate o pridelenie 

bytu, u koho bývate, a podobne) 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Čestné prehlásenie žiadateľa 

Čestne prehlasujem, že údaje, ktoré som uviedol v žiadosti sú pravdivé. Som si vedomý/á 

právnych následkov, ktoré by nastali z dôvodu nepravdivosti tohto môjho čestného 

prehlásenia v zmysle zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v zmysle neskorších 

predpisov, ako aj následkov, ktoré vedú k vyradeniu mojej žiadosti z evidencie žiadateľov 

o pridelenie bytu. 

 



Povinné prílohy 

1) Doklad o výške čistého príjmu za predchádzajúci kalendárny rok každej spoločne 

posudzovanej osoby 

• zo závislej činnosti od zamestnávateľa  

• zo samostatne zárobkovej činnosti 

• dávky nemocenského poistenia zo sociálnej poisťovne 

• dávky dôchodkového poistenia zo sociálnej poisťovne 

• dávka v nezamestnanosti zo sociálnej poisťovne 

• dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

• výživné 

• daňový bonus 

• prídavok na dieťa z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

• rodičovský príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

• peňažný príspevok za opatrovanie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

• iné (uviesť druh príjmu) 

2)   preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (k nahliadnutiu) 

3) v prípade, že žiadateľ, alebo spoločne posudzované osoby sú vlastníkom, alebo 

spoluvlastníkom nehnuteľnosti, informácie týkajúce sa tejto nehnuteľnosti (list vlastníctva, 

opis stavu nehnuteľnosti a fotodokumentáciu stavu nehnuteľnosti).  

  

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Týmto udeľujem súhlas/nesúhlas* podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu 

uvedených v žiadosti o pridelenie nájomného bytu. Zároveň súhlasím s evidenciou a 

spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami za účelom a v rozsahu, ktorý je 

potrebný pre realizáciu procesu prideľovania nájomných bytov.  

(*nehodiace sa prečiarknite) 

 

Dátum podania žiadosti .................................................. 

 

 

 

..................................................    .................................................. 

       Podpis žiadateľa                            Podpis partnera   



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
K bodu:  Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb 
   Mesta Nová Baňa za rok 2021  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Predkladá:  Mgr. Ľudmila Rajnohová  
   prednostka Mestského úradu 
 
Spracovateľ:  Ing. Mgr. Eliška Vallová 
   agenda sociálnych vecí 
 
Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 
   Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb 
   Mesta Nová Baňa za rok 2021  
 
 
 
V Novej Bani, dňa 27. 04. 2022  
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa 
 
 
berie na vedomie 
 
 
Informatívnu správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Nová Baňa za rok 2021 
 
 
 
 
 
  

 



Informatívna správa o plnení 
Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Nová Baňa 

za rok 2021 
 

Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Nová Baňa na roky 2019-2023 – 1. 
aktualizácia (ďalej iba „Komunitný plán“) bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 
Mesta Nová Baňa č. 134/2020 zo dňa 29. 12. 2020. Schválením dokumentu v mestskom 
zastupiteľstve začala fáza jeho realizácie, ktorá potrvá do roku 2023. 

 
Hlavnou prioritou Komunitného plánu je neustále rozvíjať  širokú paletu sociálnych 

služieb poskytovaných v meste.  Dbať o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za 
účelom dosiahnutia dôstojných podmienok  života všetkých kategórií obyvateľov mesta.  

 
  

Priorita č. 1:  

 SOCIÁLNE SLUŽBY NA RIEŠENIE  NEPRIAZNIVEJ SITUÁCIE Z DÔVODU 
ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, NEPRIAZNIVÉHO ZDRAVOTNÉHO   

STAVU ALEBO  Z   DÔVODU   DOVŔŠENIA   DÔCHODKOVÉHO    VEKU   

 

A: ROZVOJ  POBYTOVÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  V ZARIADENIACH       
SOCIÁLNYCH   SLUŽIEB  - pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby 
a   pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili  dôchodkový vek    

CIEĽ  č. 1 Doplniť štruktúru sociálnych zariadení a služieb  
 

Opatrenie: Zriadiť  /vybudovať/  zariadenie  sociálnych  služieb  Denný stacionár. 
Úlohy  
/popis východiska 
opatrenia/ 
charakteristika 
opatrenia  
 

Zvýšenie dostupnosti služieb pre občanov, ktorí  sú  odkázaní  na 
pomoc inej fyzickej osoby. Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby 
v dennom stacionári,  v ktorom sa  poskytuje pomoc pri odkázanosti 
na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna 
rehabilitácia, stravovanie, zabezpečuje  sa pracovná terapia, záujmová 
činnosť. Denný stacionár je opatrovateľská služba v zariadení s 
denným pobytom, poskytovaná fyzickým osobám, ktorí žijú v 
rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí im 
nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť, ale nechcú ich umiestniť v 
zariadení sociálnych služieb,  resp. čakajú v poradovníku na 
umiestnenie do  zariadení sociálnych služieb. Preveriť možnosť 
zriadenia prepravnej služby pre prijímateľov služieb denného 
stacionára. Začiatkom roka 2020 bol schválený projektový zámer na 
vybudovanie CIZS a začiatkom roka 2021 bude podaná žiadosť o NFP 
pre projekt CIZS v rámci schémy IROP. Súčasťou je aj zámer 
vybudovať denný stacionár do roku 2023, na ktorom sa Mesto bude 
podieľať 5% spoluúčasťou v rámci celkového rozpočtu vo výške 



823 529,- Eur. Pričom Mesto je spoluzakladateľom neziskovej 
organizácie MEDICAL n.o. a bude sa podieľať na vzniku CIZS sumou 
20 588,- Eur 
 

  
Zdroje 
financovania 

Rozpočet mesta Nová Baňa                 rok 2021              20 588,- Eur           
Mediform s.r.o.                                    rok 2021              20 588,- Eur          
IROP                                                    rok 2021                          85% 
Štátny rozpočet                                    rok 2021                          10%              
 

 Zodpovednosť MsÚ Nová Baňa – oddelenie správne 
Termín 2019-2023 
  

Plnenie k 31. 12. 2021 

V projekte Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) bola v priebehu roka 2021 
schválená žiadosť, ktorej súčasťou je aj vybudovanie Denného stacionára. Počas roka bolo 
potrebné zapísať spoločnosť Medical n.o. do registra partnerov verejného sektora. Posledná 
fáza v uvedenom projekte bude podpis zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku z eurofondov. 

                    

CIEĽ č. 2 Podporovať verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych 
služieb, ktorí pôsobia na území aj mimo územia mesta Nová Baňa 

Opatrenie: Pokračovať v spolupráci  s DD a DSS Hrabiny, ktoré pôsobia na 
území mesta Nová Baňa. Pokračovať v spolupráci  s Bonitas, n.o. a  
Dominik, n.o., ktoré prevádzkujú  sociálnu službu v zariadeniach pre 
seniorov v okolí  mesta. 

Úlohy  
/popis východiska 
opatrenia/ 
charakteristika 
opatrenia  
 

Zabezpečiť rozšírenie  poskytovania starostlivosti osobe s 
nepriaznivým zdravotným stavom, ktorej  poskytovanie  
opatrovateľskej služby v domácnosti nerieši sociálnu situáciu, 
prostredníctvom  zvýšenia kapacity počtu lôžok.  Iniciovať  vznik  
min.  40  miest  ZPS   v  gescii mesta s lôžkami spolufinancovanými 
zo zdrojov VÚC v deinštitucionalizovanom koncepte. 
Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá 
dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby  
a má najmenej IV. stupeň odkázanosti  podľa osobitného predpisu  
alebo fyzickej  osobe,  ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie  
sociálnej služby v tomto zariadení  potrebuje z iných vážnych 
dôvodov.   
 

Zdroje 
financovania 

v  zmysle zákona č.  448/2008 Z.z. o sociálnych službách,  sociálnu         
službu financuje MPSVaR a podieľa sa na nich aj samotný prijímateľ 
sociálnych služieb 
Rozpočet mesta  - 0,- Eur                                              



Zodpovednosť 
 

Zodpovednosť MsÚ Nová Baňa – oddelenie správne 

Termín trvale 
 
 

Plnenie k 31. 12. 2021 

Mesto v priebehu roka 2021 vstúpilo do rokovaní s Banskobystrickým samosprávnym krajom, 
výstupom ktorých je zámer prevzatia Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb na ul. 
Moyzesova v Novej Bani do správy Mesta Nová Baňa. V roku 2022 by uvedený zámer mal byť 
kompletne zrealizovaný a  od 1.1.2023 by sociálnu službu – zariadenie pre seniorov malo pre 
svojich občanov poskytovať Mesto Nová Baňa. 
 
B: PODPORA    ZOTRVANIA     OBČANOV    V   PRIRODZENOM     PROSTREDÍ  
ROZVOJOM TERÉNNYCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB   

CIEĽ č. 1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA  Zabezpečiť plnohodnotný život 
seniorov a hendikepovaných občanov mesta v domácom prostredí. 
Zabezpečiť pre zdravotne postihnutých dostatočne, cenovo dostupné a 
kvalitné sociálne služby umožňujúce im prežiť napriek zdravotnému 
hendikepu plnohodnotný život. 

Opatrenie: Udržanie súčasného rozsahu opatrovateľskej  služby a sústavne 
zvyšovať  jej kvalitu a dostupnosť.  Zabezpečenie dostatočnej kapacity 
opatrovateľskej služby vzhľadom na potreby  občanov, podpora 
zotrvania klienta v prirodzenom prostredí .   
 

Úlohy  
/popis východiska 
opatrenia/ 
charakteristika 
opatrenia  
 

Vzhľadom na nedostatkovosť tejto služby a na demografický vývoj 
populácie je potrebné plánovať posilnenie kapacity kvalitnej 
opatrovateľskej služby. Táto služba umožňuje občanovi zotrvať čo 
najdlhšie v prirodzenom prostredí. Zo strany občanov je výrazný dopyt 
po terénnej sociálnej službe v prirodzenom rodinnom prostredí.  V 
rozpočte mesta Nová Baňa každoročne navýšiť objem                           
finančných prostriedkov na zabezpečenie poskytovania               
opatrovateľskej  služby Verejne prezentovať činnosť opatrovateľskej 
služby v záujme šírenia dobrého mena.   
 

Zdroje 
financovania 

Rozpočet mesta Nová Baňa              rok 2021                 178 910,- Eur 
 

Zodpovednosť 
 

Zodpovednosť MsÚ Nová Baňa – oddelenie správne 

Termín trvale 
 

Plnenie k 31. 12. 2021 

V roku 2021 zabezpečovalo Mesto rozsah terénnej opatrovateľskej služby celkovo 
prostredníctvom 14 oparovateliek, ktoré poskytovali opatrovateľskú službu v súčte za rok 
2021 – 35 klientom. 



Mesto Nová Baňa uzatvorilo s neverejným poskytovateľom opatrovateľskej služby Opatríme 
Vás n.o. zmluvu o spolupráci na obdobie od 01. 11. 2021 do 31. 12. 2023. Spoločnosť 
Opatríme Vás n.o. čerpá finančné prostriedky z Európskej únie na poskytovanie 
opatrovateľskej služby. Do projektu Mesto zapojilo všetky opatrovateľky. Súčasne na základe 
druhej zmluvy s Opatríme Vás n.o. dofinancováva ďalšie 3 opatrovateľky pre dvoch klientov. 

Počas roka 2021 bolo na opatrovateľskú službu použitých 160 844,48 Eur. 

Zapojením sa do tohto projektu by malo Mesto Nová Baňa výrazne ušetriť finančné 
prostriedky na mzdy za opatrovateľskú službu, ktoré plánuje zapojiť do iných projektov pre 
seniorov. 

 

CIEĽ č. 2 Podporovať neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí 
pôsobia v územnom obvode mesta Nová Baňa v oblasti prepravnej 
služby 

Opatrenie: Zabezpečenie prepravnej služby pre občanov s ťažkým zdravotným 
postihnutím a seniorov. 
 

Úlohy  
/popis východiska 
opatrenia/ 
charakteristika 
opatrenia  
 

Zdostupniť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím 
odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, 
seniorom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s 
obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a 
obmedzenou schopnosťou orientácie, prepravnú službu 
prostredníctvom  neverejného poskytovateľa.  

Zdroje 
financovania 

Rozpočet mesta Nová Baňa                rok 2021                          0,- Eur 
 

Zodpovednosť 
 

Zodpovednosť MsÚ Nová Baňa – oddelenie správne 

Termín trvale 
 

Plnenie k 31. 12. 2021 

Poskytovanie prepravnej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím je 
zabezpečené prostredníctvom neverejných poskytovateľov. V meste Nová Baňa je dostupná aj 
dopravná zdravotná služba siete nemocníc Svet zdravia. 

Pracovníčka na úseku sociálnej agendy poskytuje občanom poradenstvo v oblasti 
zabezpečenia prepravy, ktorá je hradená buď zo zdravotného poistenia alebo ju hradí 
samotný klient. 

Mesto Nová Baňa  pre svojich seniorov poskytuje službu – sociálny taxík. Seniori uvedenú 
službu využívajú pravidelne. V roku 2021 bolo na túto službu použitých 2660,- Eur. 

 

  



Priorita č. 2:   

STAROSTLIVOSŤ O SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBČANOV MESTA 

CIEĽ č. 1 Pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi 
Opatrenie: Zabezpečiť pomoc na zmiernenie hmotnej a sociálnej núdze 

obyvateľom mesta Nová Baňa 
Úlohy  
/popis východiska 
opatrenia/ 
charakteristika 
opatrenia  
 

Zabezpečiť fyzickej osobe, ktorá sa ocitla v nepriaznivej životnej 
situácii pomoc (materiálnu, finančnú) v spolupráci s komisiou rozvoja, 
sociálnou a bytovou a správnym oddelením – agenda sociálnych vecí. 
Poskytovať jednorazové finančné dávky (jednorazovú dávku v 
hmotnej núdzi a jednorazovú dávku sociálnej pomoci) pre občanov v 
hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v  hmotnej  
núdzi spoločne posudzujú,  najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov  
v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej  núdzi.   

Zdroje 
financovania 

Rozpočet mesta Nová Baňa              rok 2021                       2400,- Eur 
 

Zodpovednosť 
 

Zodpovednosť MsÚ Nová Baňa – oddelenie správne 

Termín trvale 
 

Plnenie k 31. 12. 2021 

V priebehu roka 2021 Komisia rozvoja, sociálna a bytová odsúhlasila 16 žiadostí na 
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi – palivové drevo. Hodnota tejto dávky bola 80,- Eur na 
jedného občana, čo je spolu 1280,- Eur. 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa spolu s Komisiou rozvoja, sociálnou a bytovou 
schválilo pomoc žiadateľke o finančnú výpomoc pri jej mimoriadnej životnej udalosti, ktorá 
bola vo forme jednorazovej pomoci a súčasne ročnej výpomoci s nájomným v mestskom 
nájomnom byte. Celková hodnota pomoci bola za rok 2021 vo výške 2891,- Eur. 

V čase trvania núdzového stavu Mesto Nová Baňa poskytlo obyvateľom na ulici Partizánska 2 
mobilné WC, ktoré uhrádzalo v pravidelných mesačných platbách vo výške 60,- Eur za 
mesiac, čo bolo v priebehu roka celkovo 480,- Eur. 

Rovnako Mesto poskytlo finančnú pomoc vo forme nákupu pre dve rodiny počas ich 
ochorenia na Covid 19 v celkovej sume 217,73 Eur. 

Celkovo na pomoc občanom v hmotnej núdzi bolo v roku 2021 použitých 4868,73 Eur. 

Od októbra 2020 Mesto spolupracuje so spoločnosťou LIDL v.o.s. v spoločnom projekte 
„Podeľ sa a pomôž“. Počas celého roka 2021 zamestnanec mesta pravidelne zabezpečoval 
prerozdelenie vyzbieraných potravín a drogériového tovaru medzi obyvateľov mesta, ktorí 
boli Mestu nahlásení ako osoby v hmotnej núdzi. Rovnako v decembri bolo z tejto 
potravinovej zbierky vytvorená pomoc aj pre obyvateľov okolitých obcí a bola im táto pomoc 
poskytnutá a rozvezená. Predvečer Štedrého dňa bola 12 rodinám rozvezená potravinová 



pomoc, ktorá obsahovala nielen trvanlivé potraviny, ale najmä čerstvé potraviny, ako boli 
mäso, ovocie a zelenina. 

 

CIEĽ č. 2 Pomoc občanom v náhlej núdzi 
Opatrenie: Okamžitá pomoc občanom v ich náhlej núdzi /pri živelnej pohrome 

alebo inej mimoriadnej udalosti/ 
Úlohy  
/popis východiska 
opatrenia/ 
charakteristika 
opatrenia  

Zabezpečiť a poskytnúť nájomné za prenájom /budov, priestorov, 
objektov a bytov/  obyvateľom mesta, ktorí potrebujú nevyhnutnú 
okamžitú pomoc v ich náhlej núdzi, spôsobenej živelnou pohromou, 
požiarom, ekologickou alebo priemyselnou haváriou alebo inou 
podobnou udalosťou. Predmetná povinnosť vyplýva:  - v zmysle § 3 
ods. 4 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení   v znení neskorších 
predpisov/obec je povinná poskytovať obyvateľom obce nevyhnutnú  
okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, 
haváriou alebo inou  podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť im 
prístrešie, stravu alebo inú  materiálnu pomoc, napr.  poskytnutím 
nájomného za prenájom  budov, priestorov, objektov a bytov/. - v  
zmysle § 2   a § 80 zákona č. 448/2008 Z.z. . o sociálnych službách a o 
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní  
/živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov 

Zdroje 
financovania 

Rozpočet mesta Nová Baňa         rok 2021           podľa rozsahu náhle                                                                                              
                                                                               vzniknutej škody 
 

Zodpovednosť 
 

Zodpovednosť MsÚ Nová Baňa – oddelenie správne  
 

Termín trvale 
 

Plnenie k 31. 12. 2021 

V roku 2021 nenastala situácia, ktorá by vyžadovala pomoc občanom v hmotnej núdzi 
spôsobenej živelnou pohromou. 

 

Priorita č. 3:  

SOCIÁLNE SLUŽBY NA PODPORU RODINY S DEŤMI 

CIEĽ č. 1 Vytvorenie podmienok na stretávanie sa rodín s deťmi 
Opatrenie: Podporovať materské centrum pre rodiny a deti 
Úlohy  
/popis východiska 
opatrenia/ 
charakteristika 
opatrenia  

V meste pôsobí materské centrum Gašparko, ktoré v koncom roka 
2019 zmenilo štatutárov. Zabezpečiť a podporiť činnosť materského 
centra prostredníctvom poskytnutia priestorov pre materské centrum, 
úhrady energií v priestoroch materského centra, poskytnutie dotácie na 
činnosť materského centra. 

Zdroje 
financovania 

Rozpočet mesta Nová Baňa                 rok 2021                 3000,- Eur 
 

Zodpovednosť Zodpovednosť MsÚ Nová Baňa – oddelenie správne  



  
Termín trvale 
 

Plnenie k 31. 12. 2021 

Materské centrum Gašparko obnovilo svoju činnosť v závere roku 2019. Avšak rovnako ako 
v roku 2020, aj v roku 2021 bolo pre stále pretrvávajúcu pandémiu Covid-19 zatvorené. 
Fungovalo viac na princípe individuálnych návštev mamičiek s deťmi ako hromadných 
podujatí. Napriek situácii Mesto Nová Baňa v spolupráci s Komisiou rozvoja, bytovou 
a sociálnou poskytlo materskému centru dotáciu vo výške 200,- Eur na nákup didaktických 
hračiek a pomôcok.  

Priorita č. 4:  

PODPORA VZNIKU   NOVÝCH SLUŽIEB  -  (SOCIÁLNYCH  PODNIKOV, 
CHRÁNENÝCH  DIELNÍ , CHRÁNENÉHO  BÝVANIA, DENNÉHO STACIONÁRA) 

CIEĽ č. 1 Doplniť štruktúru sociálnych zariadení a služieb pre ťažko 
zdravotne  postihnutých občanov 

Opatrenie: Podporiť vytváranie chránených dielní, chráneného bývania a denného 
stacionára pre zdravotne ťažko postihnutých občanov 

Úlohy  
/popis východiska 
opatrenia/ 
charakteristika 
opatrenia  
 

Podporovať vytvorenie sociálneho komplexu  pre zdravotne 
postihnutých občanov, ktorý im zabezpečí v maximálnej miere čo 
najplnohodnotnejší život, integráciu do spoločnosti, s možnosťou 
pracovného uplatnenia, osamostatnenia sa aj v oblasti bývania, 
zabezpečenia určitej finančnej sebestačnosti.  Udržať dve 
novovytvorené chránené pracovné miesta 
 

Zdroje 
financovania 

- rozpočet mesta – spolufinancovanie podľa zmluvy 
- príspevok na zriadenie chránenej dielne a na ich zachovanie    
(ÚPSVaR)   
 - regionálne operačné programy – projekty - sponzori - zákon č. 
5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti  

Zodpovednosť 
 

Zodpovednosť MsÚ Nová Baňa – oddelenie správne 

Termín trvale 
 

Plnenie k 31. 12. 2021 

V júni 2021 Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa schválilo zámer založenia                      
sociálneho podniku a v septembri jeho založenie.  Hlavným cieľom uvedenej 
spoločnosti je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, a to najmä 
prostredníctvom podpory zamestnanosti a vytvárania nových pracovných miest,  
pričom  pri  svojom  fungovaní  by  mohla  využívať  i  aktívne  opatrenia v zmysle 
zákona č. 112/2018 Z. z. (napr. čerpanie rôznych finančných príspevkov), čo by 
nepochybne znamenalo možnosť poskytovania služieb za nižšie ceny oproti bežným 
podnikateľským subjektom. V prípade zabezpečovania služieb prostredníctvom tejto 



spoločnosti sa tak výhodou javí možnosť šetrenia verejných zdrojov. Uvedené by 
zároveň nepochybne  zvýšilo  i konkurencieschopnosť  takejto  spoločnosti  na  trhu,  
čo  by  prispelo  k zabezpečeniu  jej  udržateľnosti  do  budúcnosti.  Výhodou  sa  
taktiež  javí  i operatívnosť  a rýchlejší prístup k poskytovaným službám, a to i 
vzhľadom na prípadné možnosti uplatnenia osobitných postupov podľa  zákona  č.  
343/2015  Z.  z.  o verejnom  obstarávaní  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov. 
  

 

Priorita č. 5:  

ZLEPŠIŤ INFORMOVANOSŤ OBČANOV V SOCIÁLNEJ OBLASTI 

CIEĽ č. 1 Pomoc občanom pri získavaní základných informácií v oblasti 
poskytovania sociálnych  služieb 

Opatrenie: Vytvorenie systému zabezpečenia informovanosti občana o sociálnych  
a s nimi súvisiacich službách 

Úlohy  
/popis východiska 
opatrenia/ 
charakteristika 
opatrenia  

Zvýšiť úroveň informovanosti o sociálnych službách v meste  a o 
aktivitách mesta v sociálnej oblasti:   

1. Propagácia  sociálnych služieb  prostredníctvom internetu 
(webovej stránky mesta Nová Baňa  

2. Vydať sprievodcu zdravotnými a sociálnymi službami 
poskytovanými v meste Nová Baňa a v okolí. 

Zdroje 
financovania 

Rozpočet mesta Nová Baňa                           rok 2021                0,- Eur 
 

Zodpovednosť 
 

Zodpovednosť MsÚ Nová Baňa – oddelenie správne  
 

Termín trvale 
 

Plnenie k 31. 12. 2021 

Pracovníčka na úseku agendy sociálnych vecí sa nachádza na prízemí budovy Mestského 
úradu v Klientskom centre a poskytuje poradenstvo pre všetkých občanov mesta Nová Baňa 
v uvedenej oblasti. Zároveň zverejňuje a aktualizuje informácie ohľadom sociálnych služieb 
na webstránke mesta. 

Mesto aktívne spolupracuje s Radou seniorov, ktorá vznikla v roku 2019. 

V priebehu roka 2021 bol do domácností všetkých seniorov mesta distribuovaný informačný 
materiál, kde boli zahrnuté a popísané všetky sociálne služby, ktoré poskytuje svojim 
občanom Mesto Nová Baňa. 

 

V Novej Bani, 31. 03. 2022       ............................................................. 

       Ing. Mgr. Eliška Vallová 
          agenda sociálnych vecí  

  



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

___________________________________________________________________________ 

K bodu: Zakladateľská listina obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta  
Nová Baňa s.r.o. 

___________________________________________________________________________ 

Predkladá: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 
primátor mesta 

Spracovateľ: Ing. Mgr. Eliška Vallová 
agenda sociálnych vecí 

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 
Dôvodová správa 

V Novej Bani, dňa 27. 04. 2022  

____________________________________________________________________________ 

Návrh na uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa 

schvaľuje 

znenie Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o. 



Dôvodová správa 

Dňa 29. 12. 2021 Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor živnostenského oprávnenia vydal 
Sociálnemu podniku mesta Nová Baňa, s.r.o. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení. 

Následne dňa 19. 02. 2022 bol do obchodného registra zapísaný Sociálny podnik mesta Nová 
Baňa s.r.o.  

Na základe uvedeného Mesto začalo proces registrácie sociálneho podniku na „registrovaný 
sociálny podnik“. 

V súčinnosti s rozvojovou agentúrou Dobrý kraj nám bolo odporučené upraviť schválenú 
zakladateľskú listinu sociálneho podniku, aby mohol byť proces registrácie čo najplynulejší.  

Z uvedeného dôvodu Vám preto predkladáme na schválenie nové znenie Zakladateľskej listiny. 
Všetky zmeny a doplnenia sú vyznačené červenou farbou. Ako si môžete prečítať, jedná sa 
o formálne doplnenie niektorých údajov, nie zmena znenia zakladateľskej listiny.

Mesto Nová Baňa robí všetky postupné kroky, aby Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o. 
mohol začať realizovať a napĺňať jeho činnosť od 01.07. 2022. V tomto termíne počítame už 
s prijatým štatútom registrovaného sociálneho podniku, následným prijatím zamestnancov 
a samotnou podnikateľskou činnosťou, na ktorú bude sociálny podnik zameraný. 

Návrh Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o. 
tvorí prílohu tohto materiálu. 



ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA 
O ZALOŽENÍ SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM 

podľa § 57 ods. 3 a § 110 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len 
,,Obchodný zákonník“) 

Článok I. 
ZAKLADATEĽ A SPOLOČNÍK 

1. Zakladateľom a jediným spoločníkom zakladanej spoločnosti s ručením obmedzeným
je:

Mesto Nová Baňa 
Sídlo: Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa 
IČO:  00 320 897 
Zastúpené: primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 
(ďalej len „Zakladateľ“ alebo „Jediný spoločník“) 

Článok II. 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

Zakladateľ sa touto zakladateľskou listinou rozhodol založiť spoločnosť s ručením 
obmedzeným  v  zmysle  ustanovení  §  105  -  §  153  Obchodného  zákonníka  (ďalej  len 
„Spoločnosť“)  a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 
ekonomike  a  sociálnych  podnikoch  a  o  zmene a  doplnení  niektorých  zákonov  (ďalej len 
,,zákon č. 112/2018 Z. z.“) 

Článok III. 
OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI 

1. Obchodné meno spoločnosti s ručením obmedzeným je: Sociálny podnik mesta Nová
Baňa, s. r. o.

2. Sídlom Spoločnosti je: Námestie slobody 1, 968 01  Nová Baňa.

Článok IV. 
ČAS TRVANIA SPOLOČNOSTI 

1. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.



Článok V. 
PREDMET ČINNOSTI SPOLOČNOSTI 

1. Predmetom podnikania Spoločnosti je:

− Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
− Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
− Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
− Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava

a údržba
− Výroba sviečok a tieniacej techniky
− Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
− Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
− Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
− Prípravné práce k realizácii stavby
− Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
− Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
− Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo

iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
− Sťahovacie služby
− Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
− Prevádzkovanie výdajne stravy
− Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
− Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
− Pravidelná kontrola detského ihriska
− Informačná činnosť
− Čistiace a upratovacie služby
− Administratívne služby
− Poskytovanie sociálnych služieb (opatrovateľská služba, prepravná služba)
− Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
− Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
− Poskytovanie služieb osobného charakteru

Článok VI. 
ZÁKLADNÉ IMANIE, VKLADY SPOLOČNÍKOV, SPRÁVCA VKLADU 

1. Základné imanie Spoločnosti je vo výške 5.000,- Eur (slovom päťtisíc eur).
2. Základné imanie Spoločnosti je vytvorené peňažným vkladom Zakladateľa vo výške

5.000,- Eur (slovom päťtisíc eur) v hotovosti.
3. Pred vznikom Spoločnosti spravuje vložené časti peňažných vkladov určený správca

vkladov podľa ustanovenia § 60 ods. 1 Obchodného zákonníka, ktorým je Mesto Nová
Baňa, IČO: 00 320 897, so sídlom: Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, zastúpené:
primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA.



4. Pri podpísaní tejto zakladateľskej listiny splatil Zakladateľ Spoločnosti svoj peňažný
vklad v hotovosti do rúk správcu vkladu nasledovne:

• Zakladateľ splatil svoj vklad vo výške 5.000,- Eur (slovom päťtisíc eur), čiže
v plnej výške vkladu, na ktorý sa spoločník zaviazal.

5. Vlastnícke právo k vkladom, ktoré boli splatené pred vznikom Spoločnosti, prechádza
na Spoločnosť dňom jej vzniku.

Článok VII. 
SOCIÁLNY PODNIK A OPIS JEHO HLAVNÉHO CIEĽA 

Spoločnosť Sociálny podnik mesta Nová Baňa, s. r. o. je verejnoprospešný podnik, ktorého 
hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním 
spoločensky prospešnej služby v oblasti regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 

Článok VIII. 
ČINNOSŤ, KTOROU SPOLOČNOSŤ DOSAHUJE POZITÍVNY SOCIÁLNY VPLYV 

1. Spoločnosť Sociálny podnik mesta Nová Baňa, s. r. o. sa s ohľadom na článok V. tejto
zakladateľskej listiny a príslušné ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. venuje najmä
starostlivosti o verejnú zeleň, čistenie rigolov, kosenie verejných priestranstiev,
cintorína a iným činnostiam v súlade s predmetom podnikania Spoločnosti. Týmito
činnosťami spoločnosť sleduje svoj hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného
pozitívneho sociálneho vplyvu.

2. V budúcnosti môže subjekt vyvíjať aj iné činnosti v súlade s predmetom činnosti
spoločnosti uvedenom v článku V. tejto zakladateľskej listiny, ktorými bude
dosahovať merateľný pozitívny sociálny vplyv.

Článok IX. 
OPIS, AKÝM SPÔSOBOM TOVARY ALEBO SLUŽBY, KTORÉ SPOLOČNOSŤ 

VYRÁBA, DODÁVA, POSKYTUJE ALEBO DISTRIBUUJE, ALEBO SPÔSOB ICH 
VÝROBY ALEBO POSKYTOVANIE PRISPIEVAJÚ K DOSAHOVANIU 

POZITÍVNEHO SOCIÁLNEHO VPLYVU 

1. Spoločnosť prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu nasledovným
spôsobom:

− spoločnosť prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu
poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti zamestnanosti a to
zamestnávaním zraniteľných osôb a znevýhodnených osôb. Tieto si osvoja
pracovné návyky a získajú nové zručnosti pre výkon povolania, čo zvýši šance



na ich opätovné spoločenské začlenenie berúc do úvahy ich novonadobudnutú 
mieru finančnej autonómie a samostatnosti, sebadôvery či schopnosti fungovať  
v prostredí pracovného kolektívu. Uvedené bude mať na osoby pozitívny 
sociálny vplyv. Dôjde k  odstráneniu vylúčenia týchto  osôb a  k ich začleneniu  z 
okraja spoločnosti do reálneho života. 

Článok X. 
SPÔSOB MERANIA POZITÍVNEHO SOCIÁLNEHO VPLYVU 

1. Pozitívny sociálny vplyv Spoločnosť meria v prípade spoločensky prospešnej služby
podľa článku VII. nasledovne:

− služby na podporu zamestnanosti: percentom zamestnaných znevýhodnených
osôb a/alebo zraniteľných  osôb  z celkového  počtu  zamestnancov  Spoločnosti
v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z. Pozitívny sociálny
vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva príslušné percento
zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení
zákona č. 112/2018 Z. z.

Článok XI. 
ROZDELENIE ZISKU A ZÁVÄZOK ŽIADATEĽA VYUŽÍVAŤ VIAC AKO 50 % 

ZISKU NA DOSIAHNUTIE HLAVNÉHO CIEĽA 

1. Zisk spoločnosti sa použije v tomto poradí:
a) na plnenie daňových povinností a iných zákonných platieb,
b) na doplnenie rezervného fondu do výšky v zmysle článku XVIII.,
c) na uhradenie neuhradenej straty minulých období,
d) na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle príslušných

ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z., v prípade, že podniku bude udelený štatút
registrovaného sociálneho podniku v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z.,

e) na iné účely stanovené valným zhromaždením,
f) na rozdelenie medzi spoločníkov, a to v pomere zodpovedajúcom ich

splateným vkladom.
2. Verejnoprospešný podnik použije 100 % zo svojho zisku po zdanení a po úhrade

povinných zákonných úhrad a platieb na dosahovanie merateľného pozitívneho
sociálneho vplyvu, ktorý je hlavným cieľom Spoločnosti.

Článok XII. 
ORGÁNY SPOLOČNOSTI 

1. Orgánmi Spoločnosti sú:
a) valné zhromaždenie
b) konateľ
c) dozorná rada
d) poradný výbor



Článok XIII. 
VALNÉ ZHROMAŽDENIE 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Zakladateľ ako jediný
spoločník vykonáva všetky jeho právomoci. Pôsobnosť valného zhromaždenia je daná
najmä ustanoveniami § 125 a nasl. Obchodného zákonníka a ďalšími ustanoveniami
Obchodného zákonníka, predovšetkým ustanoveniami § 113 ods. 5 a 6, § 66 ods. 3, §
131 ods. 3.

2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
a) schválenie konania v mene spoločnosti urobeného pred jej vznikom podľa § 64

Obchodného zákonníka,
b) schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a

rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade straty,
c) rozhodovanie o takých zmenách zakladateľskej listiny (§ 141 Obchodného

zákonníka), ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon a táto
zakladateľská listina,

d) rozhodovanie o zvýšení a znížení základného imania a o prípustnosti nepeňažného
vkladu,

e) vymenovanie, odvolávanie a odmeňovanie konateľov,
f) vymenovanie, odvolávanie a odmeňovanie členov dozornej rady,
g) rozhodovanie o zrušení spoločnosti s likvidáciou, vymenovaní a odvolaní

likvidátora spoločnosti a o jeho odmeňovaní,
h) rozhodovanie o prevode podniku alebo jeho časti,
i) rozhodovanie o zlúčení a splynutí spoločnosti, prevode obchodného

podielu na iného spoločníka, rozdelení a zmene právnej formy spoločnosti,
j) vymenovanie a odvolanie prokuristu,
k) schválenie zmluvy o výkone funkcie konateľa,
l) prijímanie vnútorných predpisov spoločnosti (najmä stanov) a ich zmien,
m) rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny,

a ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon alebo
táto zakladateľská listina.

3. Valné zhromaždenie sa schádza najmenej raz ročne.
4. Valné zhromaždenie zvolávajú konatelia alebo jeden z nich spôsobom ustanoveným v

§ 129 Obchodného zákonníka.

Článok XIV. 
KONATEĽ 

1. Štatutárnym orgánom Spoločnosti je konateľ.
2. Prvým konateľom Spoločnosti je: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, Nová Baňa. 



3. Spôsob, akým konateľ koná v mene Spoločnosti, je nasledovný: V mene spoločnosti
koná konateľ samostatne. Konateľ sa v mene spoločnosti podpisuje tak, že k
napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí
svoj vlastnoručný podpis a funkciu.

4. Konateľ je v rámci výkonu svojej pôsobnosti povinný dodržiavať najmä ustanovenia
§ 113 a § 133 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok XV. 
DOZORNÁ RADA 

1. Dozorná rada má 3 členov. Prvými členmi dozornej rady sú:
a. Maroš Marko, Nová Baňa, 
b. Anton Medveď, Nová Baňa, 
c. Mgr. Juraj Kološta, Nová Baňa, 

2. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov. Predsedom dozornej rady je ten z 
členov dozornej rady, ktorého určí valné zhromaždenie, okrem prvého predsedu 
dozornej rady, ktorý je určený zakladateľom v tejto zakladateľskej listine. Prvým 
predsedom dozornej rady je Maroš Marko, Nová Baňa. Predseda dozornej rady zvoláva 
a vedie zasadnutia dozornej rady. V prípade neprítomnosti predsedu dozornej rady 
koná za predsedu dozornej rady jeho zástupca (ďalej aj ako „zástupca predsedu“). 
Zástupcu predsedu volia členovia dozornej rady z ostatných členov dozornej rady. 
Každý člen dozornej rady má jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov má predseda 
dozornej rady rozhodujúci hlas.

3. Dozorná rada:
a. dohliada na činnosť konateľov,
b. nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam 

obsiahnuté údaje,
c. preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa 

osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá 
svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,

d. podáva správy valnému zhromaždeniu raz ročne,
e. poskytuje vyjadrenia ku tým skutočnostiam, o ktorých rozhoduje valné 

zhromaždenie najmä v zmysle článku XIII. odsek 2 tejto zakladateľskej listiny, 
ak si ich valné zhromaždenie vyžiada.

4. Členovia dozornej rady majú právo požadovať od konateľa informácie a vysvetlenia o 
všetkých záležitostiach spoločnosti a nahliadať do všetkých obchodných a účtovných 
kníh a iných dokladov spoločnosti. Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie, 
okrem prvých členov dozornej rady, ktorí sú určení zakladateľom v tejto zakladateľskej 
listine. Členom dozornej rady nemôže byť konateľ spoločnosti. 



5. Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie podľa § 136 Obchodného
zákonníka v rovnakom rozsahu ako na konateľa. Na výkon činnosti člena dozornej
rady platí § 135a Obchodného zákonníka primerane. Členovia dozornej rady sa
zúčastňujú na valnom zhromaždení. Musí sa im udeliť slovo, kedykoľvek o to
požiadajú. Dozorná rada zvolá valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy
spoločnosti. Dozornú radu zvoláva jej predseda vo forme oznámenia o konaní
zasadania dozornej rady (ďalej aj ako „zasadanie“) faxom alebo e- mailom (ďalej aj
ako „oznámenie“), tak aby oznámenie členovia dozornej rady obdržali najneskôr 10
pracovných dní pred naplánovaným dátumom konania zasadania, prípadne v prípade
naliehavosti najneskôr jeden pracovný deň pred naplánovaným dátumom konania
zasadania. V oznámení musí byť uvedený minimálne dátum, miesto a program
zasadania a k oznámeniu musia byť priložené všetky súvisiace dokumenty. Dozorná
rada zasadá minimálne jeden raz za kalendárny rok. Dozorná rada môže prijímať
rozhodnutia iba ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov (ďalej aj ako
„kvórum“). Dozorná rada rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov všetkých jej
prítomných členov. Dozorná rada môže prijať do programu zasadania aj iný bod
programu, ktorý nebol uvedený v oznámení za predpokladu, že s tým vyjadrí súhlas
každý člen dozornej rady prítomný na zasadaní. O zasadaní dozornej rady sa
vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom do 5 pracovných dní od zadania resp.
od prijatia rozhodnutia dozornou radou (ďalej aj ako „zápisnica dozornej rady“).

6. Dozorná rada môže prijímať rozhodnutia aj mimo zasadaní (rozhodovanie per rollam).
Návrh rozhodnutia dozornej rady predkladá predseda dozornej rady spolu s
oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho členovia dozornej rady zasielajú
na e-mailovú adresu určenú predsedom dozornej rady. Ak sa člen dozornej rady
nevyjadrí v lehote, platí, že nesúhlasí. Väčšina, ktorá má vyjadriť súhlas s návrhom
rozhodnutia dozornej rady, sa počíta z kvóra. Predseda dozornej rady potom oznámi
výsledky hlasovania jednotlivým členom dozornej rady a vyhotoví zápisnicu dozornej
rady.

Článok XVI. 
PORADNÝ VÝBOR 

1. Poradný výbor tvoria minimálne 3 členovia. Členom poradného výboru môže byť len
zainteresovaná osoba. Väčšinu členov poradného výboru musia tvoriť priamo
zainteresované osoby. Najmenej jeden z členov poradného výboru musí byť
zamestnancom tejto Spoločnosti, ktorý je znevýhodnenou alebo zraniteľnou osobou.
Poradný výbor sa zúčastňuje na fungovaní Spoločnosti, na dosahovaní jej pozitívneho
sociálneho vplyvu a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu
 prerokovaním,
 právom na informácie,
 kontrolnou činnosťou.

2. Spôsob voľby alebo vymenovania a spôsob odvolania člena poradného výboru, ako aj
riadneho fungovania poradného výboru upraví Spoločnosť vo svojich vnútorných
predpisoch, aby najmenej vo vzťahu k priamo zainteresovaným osobám bolo zabezpečené
transparentné a spravodlivé prostredie.



3. Ak v Spoločnosti bude pôsobiť zamestnanecká rada podľa § 233 zákona č. 311/2001
Z. z. – Zákonník práce, podmienka zriadenia poradného výboru bude splnená.

Článok XVII. 
PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNÍKOV 

1. Spoločník má tieto základné povinnosti:
a) zložiť v stanovenej lehote vklad,
b) zdržať sa akéhokoľvek konania znemožňujúceho alebo sťažujúceho hospodársku

činnosť spoločnosti,
c) povinnosť zachovať vo vzťahu k tretím osobám mlčanlivosť o všetkých

skutočnostiach,
o ktorých sa dozvedel vo vzťahu so spoločnosťou a jej orgánmi a ktoré sa považujú
vzhľadom na predmet podnikania spoločnosti za dôverné alebo ktoré môžu
predstavovať predmet obchodného tajomstva,

d) dbať o dobré meno spoločnosti,
e) oznámiť konateľom spoločnosti  zmenu  všetkých  skutočností,  ktoré  sú  uvedené

v tejto zakladateľskej zmluve a ktoré sa ho priamo dotýkajú.
2. Spoločník má tieto základné práva:

a) riadiť a kontrolovať spoločnosť prostredníctvom valného zhromaždenia,
b) požadovať  od  konateľa  informácie   a  vysvetlenia  o  záležitostiach  spoločnosti

a  kedykoľvek  nahliadať   do   obchodných   dokladov   spoločnosti,   nahliadať
do účtovných dokladov spoločnosti a vyžiadať si rovnopis účtovnej závierky

c) uplatniť v mene spoločnosti nároky voči konateľovi v zmysle ustanovenia § 122
Obchodného zákonníka,

d) právo na obchodný podiel v spoločnosti, predstavujúci práva a povinnosti
spoločníka a im zodpovedajúcu účasť v spoločnosti

3. Spoločník má ďalej všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto
zakladateľskej listiny, Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov.

Článok XVIII. 
REZERVNÝ FOND 

1. Spoločnosť pri svojom vzniku rezervný fond nevytvára.
2. Spoločnosť vytvorí rezervný fond až z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej

závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške 5 % z čistého
zisku, nie však viac ako 10 % základného imania.

3. Rezervný fond je Spoločnosť povinná každoročne dopĺňať o 5 % z čistého zisku
vyčísleného v ročnej účtovnej závierke až do dosiahnutia rezervného fondu vo výške 10 %
základného imania.

4. O použití rezervného fondu rozhoduje konateľ Spoločnosti v súlade s § 67
Obchodného zákonníka.



5. Do rezervného fondu Spoločnosť môže vložiť finančné prostriedky na účely ich
budúceho použitia na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.

Článok XIX. 
PREVOD A PRECHOD OBCHODNÉHO PODIELU 

1. Spoločník môže zmluvou previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo na
inú osobu. Pri takomto prevode spoločník nemusí získať predchádzajúci súhlas
valného zhromaždenia.

2. Obchodný podiel spoločníkov sa dedí.
3. Na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo iba so súhlasom valného

zhromaždenia, inak záložné právo nevznikne.

Článok XX. 
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI 

1. Spoločnosť sa zrušuje:
a) rozhodnutím valného zhromaždenia
b) rozhodnutím súdu
c) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre

nedostatok majetku spoločnosti,
d) z ďalších dôvodov uvedených v zákone

2. V prípade zrušenia spoločnosti likvidáciou má spoločník právo na podiel na
likvidačnom zostatku. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi spoločníkov podľa
veľkosti obchodných podielov.

3. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

Článok XXI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Spoločnosť vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Spoločnosť zaniká dňom
výmazu z obchodného registra.

2. Návrh na zápis Spoločnosti do obchodného registra podáva konateľ Spoločnosti.
3. Predpokladané náklady Spoločnosti súvisiace so založením a vznikom Spoločnosti

predstavujú približne 1.000,- Eur a pozostávajú najmä z úhrady súdneho poplatku za
zápis Spoločnosti do obchodného registra, správneho poplatku za vydanie
živnostenského oprávnenia, poplatkov za overenie podpisov spoločníkov a konateľov na
listinách a úhrady odmeny za poradenské služby.

4. Osobám podieľajúcim sa na založení Spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich
k nadobudnutiu podnikateľského oprávnenia na jej činnosť nie sú poskytnuté v
porovnaní s ostatnými spoločníkmi vrátane potenciálnych budúcich spoločníkov
žiadne výhody.



5. V prípade, že niektoré ustanovenia zakladateľskej listiny, či už vzhľadom k platnému
právnemu poriadku, alebo vzhľadom k jeho zmenám, sa stanú neplatnými,
neúčinnými, nevynútiteľnými (obsolentnými) alebo spornými alebo niektoré
ustanovenia chýbajú, ostávajú ostatné ustanovenia zakladateľskej listiny touto
skutočnosťou nedotknuté. Namiesto tohto ustanovenia nastupuje ustanovenia
príslušného všeobecne záväzného predpisu, ktorý je svojou povahou a účelom
najbližšie zamýšľanému účelu zakladateľskej listiny, alebo spôsob riešenia, ktorý je v
obchodnom styku obvyklý.

6. Ak nie je v tejto zakladateľskej listine stanovené inak, vzťahy vyplývajúce z tejto
listiny sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne
záväznými právnymi predpismi poriadku SR, najmä, nie však výlučne zákonom č.
112/2018 Z. z.. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zakladateľskej listiny stratí
platnosť v dôsledku zmeny právnych predpisov, tak sa znenie tohto ustanovenia
nahrádza ustanovením zmeneného právneho predpisu.

7. Táto zakladateľská listina je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť
originálu.

8. Jediný spoločník vyhlasuje, že táto zakladateľská listina vyjadruje jeho slobodnú vôľu
založiť vyššie uvedenú Spoločnosť, vyhlasuje, že tejto listine rozumie a na znak
súhlasu s jej obsahom listinu vlastnoručne podpisuje.

V Novej Bani,  dňa 27. 04. 2022 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 
    primátor mesta Nová Baňa 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu :                                 Správa o inventarizácií  majetku mesta Nová Baňa      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Predkladá :                            Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta  

Spracovateľ :                        PhDr. Janette Brnáková  

 

Materiál obsahuje :             Návrh na uznesenie  

                                            Správu o inventarizácií majetku mesta Nová Baňa  

 

 

V Novej Bani, dňa 27.4.2022        

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Návrh na uznesenie  

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

Berie na vedomie  

Správu o inventarizácií majetku mesta Nová Baňa  

 

 

Dôvodová správa  

Na základe príkazu primátora mesta  zo dňa 15. 12. 2021  bola vykonaná dokladová inventarizácia 
majetku v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.  
Inventarizáciou zisťuje účtovná jednotka stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v 
skutočnosti a porovnáva ich so stavom v účtovníctve.  
Posudzuje sa tiež správnosť ocenenia majetku a záväzkov. Inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva 
ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku.  
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Správa 
o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

mesta Nová Baňa k 31.12.2021 
 
V zmysle §29 a § 30 zákona č. 431/2002 o účtovníctve, v znení neskorších predpisov  má mesto 
povinnosť vykonávať riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku koncu 
účtovného obdobia.  
 
Na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vydal primátor mesta  
Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, operatívnej evidencie, záväzkov a pohľadávok a 
zásob, ktorým nariadil vykonať riadnu inventarizáciu majetku na Mestskom úrade v Novej Bani  ku dňu 
31.12.2021.   
 
Fyzická inventarizácia hmotného a nehmotného majetku vedeného na účtoch a v operatívnej evidencii 
bola vykonaná  na MsÚ .  
 
Inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy boli predložené v stanovenom termíne, ktoré boli odsúhlasené 
s operatívnou a účtovnou evidenciou k 31.12.2021 . Inventarizačné rozdiely zistené neboli. Inventúrne 
súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha ÚČ ROPO SFOV 1-01.  Inventarizácia majetku 
je uložená na MsÚ.  

Výsledky inventarizácie 
 

Inventarizáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku vykonali dielčie  komisie fyzickou 
a dokladovou inventúrou .  
 

Stav majetku k 31.12.2021 
A: Neobežný majetok  
 
Druh majetku  stav k 1.1.2021 prírastky  úbytky  stav k 31.12.2021 
013      softvér 10 688,94 0 0 10 688,94 
019      ostatný dlhodobý majetok 40 743,56 0 0 40 743,56 
021       budovy ,stavby 15 900 646,52 797 576,05 264 314,81 16 433 907,76 
022     samostatne hnuteľné veci 243 236,13 5 014,20 0,00 248 250,33 
023     dopravné prostriedky 53 157,18 175000 0,00 228 157,18 
031     pozemky 6 196 905,35 10 255,00 5 429,35 6 201 731,00 
041    obstaranie DNM 1 830,42 12 588,00 0 30 888,42 
042     obstaranie DHM 638 092,64 714 912,74 962 428,23 390 577,15 
043    obstaranie DFM 0,00 27 500,00 22 500,00 5 000,00 
061     Podielové CP 247 594,00 22500 0 270 094,00 
063     CP a podiely 1 456 816,00 0 0 1 456 816,00 
majetok celkom  24 806 180,74 1 765 345,99 1 254 672,39 25 316 854,34 

 
Účet 013 – softvér na účte je evidovaný  program APV Korwin, ktorý je už odpísaný. 
 
Účet 019 – DM na účte je evidovaný územný plán mesta  
 
Účet 021 – budovy , stavby  
 
Prírastky  v sume    797 576,05 eur v tom :  

- kúpa budovy KORD                                                                              51 600,00  eur     
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- rekonštrukcia fasády CVČ                                                                      56 268,01 eur 
- rekonštrukcia fasády ZUŠ                                                                      90 543,99 eur      
- rekonštrukcia strechy ZUŠ                                                                     85 525,00 eur  
-  zaradenie do majetku  rekonštrukcia budovy MŠ                               242 970,02eur           
- spevnené plochy                                                                                25 417,02 eur 
- automatická závora Zvonička                                                             3 469,57 eur  
- street workout zostava                                                                         4 999,80 eur 
- park pri radnici                                                                                  66 288,13 eur   
- fontána v radničnom parku                                                                50 400,00 eur  
- feratový areál Zvonička                                                                     35 000,00 eur      
- soc. zariadenie Zvonička                                                                     5 070,00 eur            
-  zaradenie do majetku NN prípojka a rekon. elektroinštalácie           4 233,11 eur 
- zaradenie do majetku vodovod. prípojka                                          26 869,26 eur    
- zaradenie do majetku – čerpadlo na plyn. pec ZŠ                               1 896,00 eur   
- zaradenie do majetku – aut. prístrešok                                                4 580,02 eur      
- zaradenie do majetku – zábradlie v parku                                           6 437,12 eur  
- zaradenie do majetku – znížené kované zábradlie                              4 920,00 eur  
- zaradenie do majetku – osvetlenie hracej plochy na štadióne           13 357,66 eur  
- prístupová rampa a prístrešok nad pódiom                                        12 841,34 eur  
- spevnená plocha amfiteáter Tajch                                                        4 890,00 eur                                     
      

Úbytky v sume  264 314,81 eur v tom :   
- prevod správy – MŠ – rekon. exteriéru                                              242 970,02 eur  
- predaj objektu – Záhumenský dom                                                     19 237,87 eur   
-  vyradenie z evidencie – stará fontána                                                  2 106,92 eur 

 
Účet 022 – samostatne hnuteľné veci  
Prírastky  v sume 5014,20 eur v tom :                                  

   -  rampa Slender                                                                                    2 689,20 eur 
   - alkoholtester                                                                                        2 325,00 eur  
   
Účet 023 – dopravné prostriedky  
Prírastky v sume 175 000 eur v tom :  
- kúpa  zberového vozidla                                                                    175 000,00 eur 
 
Účet 031 -  pozemky  
Prírastky v sume   10 255 eur, v tom :   
- kúpa pozemkov                                                                                    10 255,00 eur  
 
Úbytky v sume  5 429,35 eur, v tom :  
- predaj                                                                                                   5 306,92 eur  
- bezplatný prevod                                                                                    122,43 eur 
 
Účet 041 – obstaranie DHN  
Prírastky v sume 12 588 eur  v tom :  
- zmeny a doplnky ÚP                                                                           5 100,00 eur   
- softvér                                                                                                  7 488,00 eur  
 
Účet 042 – obstaranie DHM  
Prírastky v sume  714 912,74 eur, v tom :    
 
                 51 600,00 eur   budova Kord  
    8 400,00 eur  pozemky pod budovou Kord 
            2 689,20 eur     rampa Slender  

 175 000,00 eur  zberové vozidlo  
               166 360,99 eur    rekonštrukcia ZUŠ 

     4 999,80 eur    woorkoutová zostava  
   21 024,00 eur    PD vnútrobloky  

       39 160,00eur   Ferata   
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                        51,80 eur    PD športová hala 
    45 278,40 eur  vrt   
                 56 268,01 eur     rekonštrukcia fasády CVČ      
      5 070,00 eur    rekonštrukcia soc. zariadenia Zvonička 
              66 288,13 eur     park pri radnici 
              50 500,00 eur     fontána v radničnom parku   
                6 437,12 eur     zábradlie v parku  
                4 920,00 eur    znížené zábradlie v parku   
   1 300,00  eur    PD chodník Kolárová 
                 3 469,57 eur    rampa Zvonička  
    2 325,00 eur    alkohol tester  MsP  
                 3 870,72 eur     výkupy pozemkov  
       
Úbytky v sume 962 428,23 eur  ( zaradenie do majetku ) v tom :  
presun na pozemky 1 855,00 eur (viď presun z účtu 042 v časti za pozemky)  
presun na budovy 283 937,00 eur (viď presun z účtu 042 v časti za budovy)           
presun na stavby 496 622,23 eur (viď presun z účtu 042 v časti za stavby) 
presun na samostatné hnuteľné veci 5 014,20 eur (viď presun z účtu 042 v časti za samostatné hnuteľné veci)  
presun na dopravné prostriedky 175 000,00 eur ( viď presun z účtu 042 v časti dopravné prostriedky ) 

 
Účet 043 – obstaranie DFM 
Prírastky – 27 500,00 eur   
22 000,00 eur – vklad do N.O. Medical   
  5 000,00 eur – vklad do obchodnej spoločnosti – sociálny podnik  
 
Úbytky  22 000,00 eur  
- 22 000,00 eur – vklad zakladateľa n. o. Medical  

 
Účet 061 – Podielové CP  
                                                                                   Podiel na ZI                             
Majetkový vklad do MsL, s.r.o.                       100 %                      16 597,00 eur 
Majetkový vklad do MsBP Nová Baňa, s.r.o.                             100 %      230 997,00 eur 
Majetkový vklad do Medical n. o.                                                50%                        22 500,00 eur  
Majetkové vklady spolu:                                                    270 094,00 eur 

 
Účet 063 - Cenné papiere  
Akcie Prima banky Slovensko, a.s.        0,056  %                            26 334,00 eur 
Akcie StVs, a.s.                                                               0,97 %                           1 430 482,00 eur 
Spolu cenné papiere:                                                                                             1 456 816,00 eur 
Hodnota akcií je bez zmeny. 

 
B : Obežný majetok 

 
1. Zásoby – účet  112- materiál,  119- materiál na ceste , 132 – tovar   
 
 
  materiál  tovar  materiál 

  účet 112 účet 132 účet 119 

stav k 1.1.2021 25 706,82 3 573,01 0 

prírastky 18 191,88 4116,59 8 000,00 

úbytky  13 592,45 3 956,33  

konečný stav k 31.12.2021 30 306,25 3 733,27 8 000,00 

 
 
 
2. Finančné prostriedky  
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1. Pokladňa                                                                                                4 137,68 eur  
2. Bankové účty                                                                                     531 207,76 eur 
 

Účet číslo Názov v  eur 

SK19 0200 0000 0000 1442 9422 Bežný účet VÚB 234 709,15 

SK34 0200 0000 0011 6682 4557 Informačné centrum 5 455,53 

SK39 0200 0000 0014 7456 0653 Dotačný účet – prenesené kompetencie 60 470,44 

SK79 0200 0000 0014 7817 0855 Fondový účet 12 921,70 

SK50 0200 0000 0022 4889 5353 Rezervný fond a FRB 163 668,47 

SK19 0200 0000 0044 04965157 FRB 12 672,21 

SK39 0200 0000 0040 2432 2053 Fondový účet DHZ 30 748,62 

SK10 0200 0000 0042 0455 2358 Fondový účet kamerový systém 43,23 

SK67 0200 0000 0042 2282 8557 Fondový účet nízkouhlíková stratégia 50,00 

SK74 5600 0000 0014 0020 2001 Bežný účet Prima banka 9,63 

SK49 0900 0000 0050 4918 0279  Bežný účet SLSP 10 458,78 

Bežné účty spolu:  531 207,76 

 
 
3. Pohľadávky   
 

Účet  Suma v €  

311- odberatelia 12 202,27 

314 - poskytnuté prevádzkové preddavky  497,91 
315 - ostatné pohľadávky 4 307,52 

318 - pohľadávky z nedaňových príjmov  89 124,10 

319- pohľadávky z daňových príjmov 61 879,28 

335-pohľadávky voči zamestnancom 46,55 

374- pohľadávky z nájmu 37 913,85 

spolu  205 971,48 

 
Účet 311 -  za poskytnuté služby  
Účet 314 – za poštový priečinok a poskytnuté služby  
Účet 315 -  za dobropisy, EE , plyn  
Účet 318 -  za pokuty, náhrady škody, odpadové vody, poplatok za KO a DSO  
Účet 319 -  za miestne dane , psa  
Účet 374 – za nájomné   
 
4. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy účet 351,355   
 

Účet  Suma v €  

351- Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa 22 107,40 

355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu mesta a VUC 3 159 078,95 

spolu 3 181 186,35 

                    
- neodvedené predpísané príjmy                 22 107,40 eur – neminuté transfery  
-zúčtovanie transferov rozpočtu obce  3 159 078,95 eur  - zostatková hodnota  majetku príspevkovej 
a rozpočtových organizácií  
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Záväzky  
A. Dlhodobé  
1. rezervy  

  krátkodobé dlhodobé 
  účet 323 účet 459 
stav k 1.1.2021 4 800,00 204 000,00 
prírastky 5 000,00 0,00 
úbytky  4 800,00 0,00 
konečný stav k 31.12.2021 5 000,00 204 000,00 

 

Účet 323 – cestovné SAD Zvolen za 12/2021  
Účet 459 – rezerva na prebiehajúci súdny spor  
V roku 2014 bola vytvorená rezerva na prebiehajúci súdny spor s firmou Trading Universal Services, s.r.o. 
Kysucký Lieskovec – podaná žaloba o zaplatenie ušlého zisku, úrokov z omeškania a náhrady trov konania zo 
zrušenej zmluvy na akciu „Kanalizačný zberač ul. Kamenárska“. 
 
2. zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy – účet 357  

účet  suma  
357- Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VUC 113 363,45 
359- zúčtovanie transferov medzi subj. VS 323,09 
spolu  113 686,54 

 
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC účet 357, v tom  
nepoužitý transfer pre ZŠ zo IV. štvrťroka 2021 normatív          13 189,35 eur 
nepoužitý transfer z MV SR na stavebné úpravy objektu HZ      41 264,06 eur                                                                        
Nevyčerpaná dotácia na stravu v hmotnej núdzi                          46 609,60 eur 
Nevyčerpaná dotácia na školské pomôcky                                        232,40 eur 
nevyčerpané rodinné prídavky                                                           74,85 eur 
Nevyčerpaná dotácia na výchovu a vzdelávanie                            4 498,96 eur 
Nevyčerpaná dotácia školstvo                                                            648,00 eur   
Nevyčerpaná dotácia – opatrovateľky Covid                                 6 151,60 eur      
Nevyčerpaná dotácia z EF                                                                 694,63 eur  
 

3. dlhodobé záväzky  

Účet  Suma v €  
472- záväzky zo sociálneho fondu  12 345,35 
479- ostatné dlhodobé záväzky   2 412 903,72 
spolu  2 425 249,07 

 
 Účet 479 :  
Zostatok nesplateného úveru Hrádza A4 k 31.12.2021        257 308,58 eur 
Zostatok nesplateného úveru Hrádza A3 k 31.12.2021        892 815,36 eur  
Zostatok nesplateného úveru Hrádza A2 k 31.12.2021     1 262 779,78 eur  
    
B: Krátkodobé   
1. krátkodobé záväzky  

Účet  Suma v €  
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321- dodávatelia  28 739,74 

324- prijaté preddavky 9 924,44 

326- nevyfakturované dodávky  2 164,17 

331- zamestnanci 44 333,01 

336- zúčtovanie s orgánmi soc zabezpečenia 30 093,66 
342- ostatné priame dane  7 259,09 

379- iné záväzky  1 839,39 

474- záväzky z nájmu  166 334,10 

spolu  290 687,60 

 
2. bankové úvery a výpomoci  

Účet  Suma v €  

273- Návratné finančné výpomoci  167 000,00 

spolu  167 000,00 

 

V roku 2020 mesto prijalo návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon  
samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie 
ochorenia COVID-19 vo výške 167 000  €. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. 
 
C: Časové rozlíšenie nákladov a výnosov 
 

Účet  Suma v €  

381- náklady budúcich období  2 758,11 

384- výnosy budúcich období 3 407 953,51 

spolu  3 410 711,62 

 
 účet 381   
-predplatné     6,27 eur                     - -     
- poistné               393,41 eur  
- softvérové služby   2 358,43 eur  
 
Účet 384  
- nevyčerpané prostriedky z daru                                       10 000,00 eur 
- nájomné prijaté vopred                                                    15 231,70 eur 
- exekučné trovy                                                                     642,06 eur  
- kúpne zmluvy                                                                291 257,00 eur 
- IC noviny                                                                              101,50 eur  
- hodnota nadobudnutého majetku z cudzích zdrojov  3 090 721,25 eur  
 
              

Majetok inventarizovaný na podsúvahových  účtoch 
 
  účet 751 účet 752 účet 753 účet 755 účet 756 účet 757 účet 799 
stav k 1.1.2021 421 672,50 45 081,81 130 531,40 204 604,85 151 560,27 2 955,00 956 405,83 
prírastky 10 656,35 0,00 0,00 0,00 5 895,90 15 830,00 4 740,00 
úbytky    0,00 0,00 0,00   8 070,00 29 052,25 
konečný stav k 31.12.2021 432 328,85 45 081,81 130 531,40 204 604,85 157 456,17 10 715,00 980 718,00 

 
Účet 751 
DDNM  (33 – 2 400 eur)                                                                         24 749,81 eur 
DDHM (33 – 1 700 eur)                  407 579,04 eur  
 
Účet 752  
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Projektové dokumentácie za nerealizované projekty                                             45 081,81 eur   
 
Účet 753  
Vypožičaný majetok – MVSR (matrika,  hasičské auto, USB bezpeč.kľúč)       130 531,40 eur        
 
Účet 755  
Rozostavaná KBV                                                                                                200 952,71 eur 
Nevymožiteľné pohľadávky                                                                                     3 652,14 eur 
                                                      
Účet 757  
Pokutové bloky                                                                                                        10 715,00 eur 
 
Účet 756 
Knihy (mestská knižnica)                                                                                    157 456,17 eur 
                                                           
Spolu (vyrovnávací účet podsúvahový)                                                          -    980 718,00 eur             
                
 
Rozdiel majetku a záväzkov k 31.12.2021   
 
A. Majetok   v eur 
  v tom: Dlhodobý nehmotný majetok 53 589,98 
    Dlhodobý hmotný majetok 14 885 019,89 
    Dlhodobý finančný majetok 1 731 910,00 
    Zásoby 42 039,52 
    Zúčtovanie medzi subjektami VS 3 181 186,35 
    Dlhodobé pohľadávky 23,00 
    Krátkodobé pohľadávky 78 902,34 
    Finančný majetok 535 345,44 
    Časové rozlíšenie (náklady a príjmy bud.období) 2 758,11 
    spolu 20 510 774,63 
B. Záväzky     
  v tom: Rezervy 209 000,00 
    Zúčtovanie medzi subjektami VS 113 686,54 
    Dlhodobé záväzky 2 425 249,07 
    Krátkodobé záväzky 290 687,60 
    Bankové úvery a výpomoci 167 000,00 
    Časové rozlíšenie (výdavky a výnosy bud.období) 3 407 953,51 
    spolu 6 613 576,72 
C. Rekapitulácia Majetok 20 510 774,63 
    Záväzky 6 613 576,72 
    Rozdiel majetku a záväzkov 13 897 197,91 

 
 
 
 
 
Vypracovala: PhDr. Janette Brnáková  
                       
 
Prerokované  v ÚIK dňa ...................                                                                                      
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TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NOVÁ BAŇA 

Dlhá lúka 18, 968 01  Nová Baňa 

 

 

Správa o inventarizácii majetku Technických služieb k 31.12.2021 

 

V zmysle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. a Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta Nová Baňa, oddiel V., článok 1, odst. 4, bola na základe 

príkazu primátora mesta Mgr. MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA, zo dňa 15.12.2021 vykonaná 

riadna inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2021.  

Na Technických sluţbách mesta Nová Baňa bola vykonaná fyzická inventúra nehmotného, 

dlhodobého hmotného hnuteľného aj nehnuteľného majetku, investícií, zásob, pokladničnej 

hotovosti a cenín, ako aj dokladová inventúra všetkých zostatkov na účtoch – finančných 

investícií, záväzkov, pohľadávok, preddavkov a majetku vedeného na podsúvahových účtoch, 

t.j. DDHM (drobného dlhodobého hmotného majetku) a DDNM (drobného dlhodobého 

nehmotného majetku). 

Fyzické a dokladové inventúry vykonali dielčie inventarizačné komisie. Následne spísali 

inventúrne súpisy, ktoré boli odsúhlasené s účtovným stavom a súhlasia so stavom uvedeným 

vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1 – 01. O výsledkoch inventarizácie boli spísané 

inventarizačné zápisy.  

 

Pri inventarizácii bol k 31.12.2021 zistený nasledovný stav majetku, záväzkov a pohľadávok: 

 

AKTÍVA 

A) Neobežný majetok      1 632 197,88  

A.I) dlhodobý nehmotný majetok: riadok súvahy č. 003 = aktíva   Nemáme 

A.II) dlhodobý hmotný majetok: Súvaha aktíva r. 011 = 1 632 197,88 eur.  Z toho: 

 

A.II.1) Obstarávacia cena 

1) Stav účtu 021 – Stavby  

Stav k 31.12.2020       1 596 721,16 

Prírastky +             52 158,17 

Úbytky -             -41 804,02 

Presuny            0,00 

Stav k 31.12.2021                 1 607 075,31 

 

A) Prírastky vo výške 52 158,17 eur vznikli: 

V roku 2021 zaradili Technické sluţby do majetku: 

Rekonštrukcia múru v cintoríne – v hodnote 25 401,47 eur  

Stavebné práce spočívali v plošnej úprave terénu, oprave vodorovnej konštrukcie debnením 

stuţujúcich pásov a vencov zo ţelezobetónu, v úprave povrchov, podlahy, omietky, v otlčení 

vnútorných stien, osekaní muriva, penetračný náter, tmelení škár, osadení betónových platní.  

Práce boli vykonané dodávateľsky, spoločnosťou Šaliga, s.r.o. Ţarnovica.  
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Oprava chodníka ul. Dodekova – v hodnote 26 756,70 eur  

Stavebné práce spočívali vo frézovaní, pílení asfaltu, vysekávaní a čistení, penetračnom 

nátere asfaltovou emulziou, ţivičným krytom ručným rozprestrením, hutnením vibračným 

valcom. Oprava chodníka na ul. Švantnerova ako súčasť opráv v širšom rozsahu spočívala v 

odkopávke a prekopávke horniny, montáţi cestných obrubníkov a plotových tvárnic, v 

pokládke ţivičného krytu, hutnením vibračným valcom. Pri odkopaní časti asfaltu sa zistilo, 

ţe podloţie nie je štrkové, a teda nie je dostatočne spevnené pre potreby rozšírenia a 

vybudovania chodníka na ul. Dodekova - Švantnerova. Podloţie z hliny nebolo vyhovujúce a 

preto bolo potrebné vykonať práce naviac. Tieto spočívali v odkopaní chodníka a jeho 

rozšírení, pílení asfaltu, vysekaní a vyčistení, nasledoval penetračný náter asfaltovou 

emulziou, pokládka ţivičného krytu, hutnenie. Práce boli vykonané dodávateľsky, 

spoločnosťou VIA SERVIS, s.r.o. Voznica.  

 

B) Úbytky vo výške 41 804,02 eur vznikli: 

V roku 2021 vyradili Technické sluţby z majetku: 

Spevnené plochy, rekreačné stredisko Tajch – v hodnote 41 804,02 eur  

Majetok bol zverený do správy TS na základe Zmluvy o zverení správy majetku mesta Nová 

Baňa č. 2/2013 z 12. decembra 2013. Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová Baňa 

správcovi majetku: TS Nová Baňa bola schválená v Uznesení č. 68/2013 Mestským 

zastupiteľstvom mesta Nová Baňa.  

Zmluvné strany Mesto Nová Baňa zastúpené Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďom, MBA, 

primátorom mesta Nová Baňa ako vlastník majetku a Technické sluţby mesta Nová Baňa, 

zastúpené Ľubošom Palajom, riaditeľom príspevkovej organizácie Nová Baňa, ako správca 

majetku, zrušili správu k zverenému majetku dohodou, ktorá bola schválená MsZ mesta Nová 

Baňa uznesením č. 124/2021 zo dňa 22.9.2021. 

 

2) Stav účtu 022 – Samostatné hnuteľné veci  

Stav k 31.12.2020       327 213,31 

Prírastky +          35 978,44 

Úbytky -          0,00 

Presuny         0,00 

Stav k 31.12.2021       363 191,75  

 

A) Prírastky vo výške 35 978,44 € vznikli: 

Vysokotlakový čistič Kärcher – v hodnote 4 754,64 eur  

zakúpené od spoločnosti Kärcher Slovakia, s.r.o. - súčasťou zariadenia je rotačná tryska, 

rozpúšťač oleja. Zariadenie je vyuţívané pri čistení smetných nádob na zber BRKO.  

Vodotesný kontajner na odvoz BRO – v hodnote 3 588 eur 

vyzbieraný BRKO z mesta odváţame vo vodotesnom 10m
3
 kontajneri. Povinnosť nám 

vyplýva zo zmluvy s bioplynkovou stanicou Budča. Dodávateľ: UNIKOV NITRA, s.r.o. 

Paletové nakladacie vidlice – v hodnote 777,60 eur 

vidlice slúţia na nakladanie nádob na BRKO a zároveň aj na manipuláciu so zlisovanými 

balíkmi na zbernom dvore TS. Dodávateľ: LANAP SLOVAKIA s.r.o., Dolná Krupá 
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Záchytná vaňa – v hodnote 725,40 eur 

slúţi na umývanie nádob po zbere BRKO. Povinnosť umývať nádoby vyplýva zo zákona o 

odpadoch. Záchytná vaňa je osadená na zbernom dvore TS. 

Veľkokapacitné kontajnery – v hodnote 13 222,80 eur 

Mesto začalo pozemky pod prekládkovou stanicou vyuţívať na iné účely. Cieľom kúpy 

kontajnerov bolo, aby minimálne mnoţstvo prepravovaného odpadu na príslušné skládky v 

okolí boli vyššie ako 5,5t. Za týmto účelom sme dvor vybavili predmetnými Abroll 

kontajnermi. Od spoločnosti UNIKOV NITRA, s.r.o. sme zakúpili tri kontajnery v 

nasledovných cenách: 

1. Kontajner 23 m3 s heverovou strechou     6 108,00 eur 

2. Kontajner 19 m3 s heverovou strechou     4 992,00 eur 

3. Kontajner 4,5 m3 s výklopnou klapkou a dvojkrídlovými dverami 2 122,80 eur 

Traktorová kosačka – v hodnote 8 000 eur 

kosačka model Rider HUSQARNA RC 318T + ţacie ústrojenstvo HUSQARNA RC 300 

series, dodávateľ: PILEXIT s.r.o. 

Rotačná kosačka na Locust 903 – v hodnote 2 920 eur  

prídavné zariadenie na mulčovanie, dodávateľ: JKT s.r.o., Lovčica Trubín.  

Merač rýchlosti BX-1 SPOMAĽ – v hodnote 1 990 eur 

osadený na ul. Kollárova, dodávateľ: BELLIMPEX s.r.o., Štúrovo  

 

3) Stav účtu 023 – Dopravné prostriedky 

Stav k 31.12.2020       1 805 787,20 

Prírastky +             31 500,00 

Úbytky -               -9 958,18 

Presuny              0,00 

Stav k 31.12.2021                  1 827 329,02 

 

A) Prírastky vo výške 31 500 € vznikli: 

Nissan X-Trail – v hodnote 14 500 eur 

/ZC131BR/, Acenta 5-dver., 1,6 dCi 96kW, 4x4, rok uvedenia do prevádzky 2015. 

Dodávateľ: AUTOPOLIS, a.s., Bratislava 

Pracovná plošina NISSAN CABSTAR – v hodnote 17 000 eur 

Pohyblivá pracovná plošina na automobilovom podvozku NISSAN ALLESTIMENTO 

EUROPLANET 160.070, model/typ: EUROPA 16/7. Dodávateľ: Attila Konkoly - ATIS, 

Malá Baračka, Beša. Rok výroby: 2000, rok výroby vyhradeného technického zariadenia 

(zdvíhacie zariadenie na plošine): 1998 

 

B) Úbytky vo výške 9 958,18 € vznikli: 

Pracovná plošina AVIA – v hodnote 9 958,18 eur 

/ZC633AF/ rok výroby: 1984. Vozidlo bolo odpredané na protihodnotu za kúpu novšieho 

modelu pracovnej plošiny. Cena predaja bola stanovená na základe znaleckého posudku vo 

výške 2 100 eur.  
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4) Stav účtu 028 – DDHM 

Stav k 31.12.2020           6 172,60 

Prírastky +                   0,00 

Úbytky -                    0,00 

Presuny         0,00 

Stav k 31.12.2021           6 172,60 

 

5) Stav účtu 031 – Pozemky 

Stav k 31.12.2020       134 153,75 

Prírastky +           0,00 

Úbytky -                    0,00 

Presuny         0,00 

Stav k 31.12.2021       134 153,75 

Sú tu evidované pozemky na cintoríne, pozemok Horného a Dolného dvora TS a pozemok 

štadióna, ktoré sú zverené do správy majetku TS.   

 

6) Stav účtu 042 – Obstaranie majetku 

Stav k 31.12.2020       321 378,04 

Prírastky +        150 527,96 

Úbytky -                  -119 636,61 

Presuny         0,00 

Stav k 31.12.2021       352 269,39 

Prírastky v  hodnote 150 527,96 € a úbytky 119 636,61 € predstavujú nasledovné akcie: 

042 Obstaranie majetku Prírastky + Úbytky - 

Dvojkomorový lis 8644,80 0,00 

Mulčovacie zariadenie 2920,00 2920,00 

Merač rýchlosti 1990,00 1990,00 

Vybudovanie prístreškov na KO 1592,40 0,00 

Traktorová kosačka 8000,00 8000,00 

Kamerový systém na štadión 1941,60 0,00 

Osvetlenie  Ílend 1406,82 0,00 

Motorové vozidlo 31500,00 31500,00 

Rekonštrukcia múru v cintoríne 25401,47 25401,47 

Vysokotlakový čistič 4754,64 4754,64 

Vodotesný kontajner 3588,00 3588,00 

Chodníky v cintoríne 8892,09 0,00 

Záchytná vaňa 725,40 725,40 

Nákup kontajnerov 13222,80 13222,80 

Oprava chodníka Dodekova 26756,70 26756,70 

Paletové vidlice 777,60 777,60 

Úprava spevnených plôch ul. Štúrova 116,00 0,00 

Odstavná plocha ul. Nábreţná 159,90 0,00 

Rekonštrukcia MK Čierny Lúh – Kamenárska 3647,74 0,00 

Osvetlenie cyklochodník Tajch 4490,00 0,00 

042 Spolu 150527,96 119636,61 
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A.II.2) Oprávky a opravné položky 

Stav k 31.12.2020       2 592 812,45 

Prírastky +           116 943,69 

Úbytky -            -51 762,20 

Stav k 31.12.2021        2 657 993,94 

 

A.II.3) Zostatková hodnota 

1) Zostatková hodnota pozemkov 

Stav k 31.12.2020          134 153,75 

Stav k 31.12.2021          134 153,75 

 

2) Zostatková hodnota stavieb 

Stav k 31.12.2020       1 017 366,07 

Stav k 31.12.2021          995 285,35 

 

3) Zostatková hodnota samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí 

Stav k 31.12.2020           48 573,08 

Stav k 31.12.2021           69 082,39 

 

4) Zostatková hodnota dopravných prostriedkov 

Stav k 31.12.2020          75 164,67 

Stav k 31.12.2021          80 008,00 

 

5) Zostatková hodnota DDHM 

Stav k 31.12.2020           1 978,00 

Stav k 31.12.2021           1 399,00 

 

A.III) Dlhodobý finančný majetok      Nemáme 

 

B) Obežný majetok       106 179,63 

B.I) Zásoby           26 005,84 

1) Materiál na sklade – účet 112       26 005,84 

Technické sluţby evidujú na skladoch stavebný materiál, pohonné hmoty, všeobecný 

materiál, materiál operatívno – technickej evidencie a dlhodobý drobný hmotný majetok. 

Zostatková hodnota účtu 112 – sklady je k 31.12.2021 vo výške 26 005,84 €.  

 

Majetok máme poistený pre prípad poškodenia alebo zničenia ţivelnou udalosťou, pre prípad 

odcudzenia alebo vandalizmu, ako aj poistenie zodpovednosti za škodu. Celkové ročné 

poistné je vo výške 2 016,12 eur.  

 

B.II) Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy                  0,00 

B.III) Dlhodobé pohľadávky             0,00 
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B. IV) Krátkodobé pohľadávky     17 484,62 

1) Odberatelia – účet 311      17 484,62 

Z toho:  

Hlavná činnosť         1 186,06 

Podnikateľská činnosť      16 298,56 

 

B.V) Finančné účty       62 689,17 

1) Pokladnica – účet 211               0,00 

2) Ceniny (poštové známky) – účet 213          136,50 

3) Bankové účty – účet 221      62 689,17 

Z toho: 

Účet hlavnej činnosti        40 161,54 

Účet podnikateľskej činnosti      18 646,49 

Účet sociálneho fondu       3 744,64 

 

C) Časové rozlíšenie        4 894,43 

1) Náklady budúcich období – účet 381     4 894,43 

Náklady budúcich období sa týkajú nasledovných poloţiek: Predplatné mesačníka a časopisu 

Účtovníctvo ROPO a obcí, Personálny a mzdový poradca a Poradca 2021, predplatné na 

ročný prístup na portál Verejnej správy SR, poplatok za inzerciu, poistenie majetku – cintorín, 

poistenie za environmentálnu škodu, povinné zmluvné poistenie vozidiel a havarijné 

poistenie, nájom za plynové fľaše, licenčné poplatky.  

 

PASÍVA 

A) Vlastné imanie                   - 79 12322 

A.I) Oceňovacie rozdiely                  0,00 

 

A.II) Fondy                        0,00 

1) Zákonný rezervný fond – účet 421                    0,00 

 

A.III) Výsledok hospodárenia       - 79 123,22 

1) Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov  - 57 080,69 

2) Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie     -22 042,53 

 

B) Záväzky                         1 738 625,30 

B.I) Rezervy                    3 584,63 

1) Ostatné krátkodobé rezervy – účet 323                3 584,63 

Z toho: 

- Mzdy za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia PČ       2 414,63 

- Overenie účtovnej závierky – audit za rok 2019            1 170,00 

 

B.II) Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy          1 669 434,92 

1) Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC – účet 355  1 669 434,92 
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B.III) Dlhodobé záväzky                  3 736,57 

1) Záväzky zo sociálneho fondu – účet 472               3 736,57 

 

B.IV) Krátkodobé záväzky              61 869,18 

1) Dodávatelia – účet 321                   13 179,59 

2) Prijaté preddavky – účet 324                540,00 

3) Iné záväzky – účet 379                     263,84 

4) Zamestnanci – účet 331              26 015,09 

5) Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdravot. poistenia – účet 336         17 159,10 

6) Daň z príjmov – účet 341                        82,28 

7) Ostatné priame dane – účet 342                3 682,04 

8) Daň z pridanej hodnoty – účet 343                   740,90 

9) Ostatné dane a poplatky – účet 345               206,34 

 

C) Časové rozlíšenie             83 769,86 

1) Výnosy budúcich období – účet 384          83 769,86 

Na tomto účte evidujeme zinkasovaný nájom za hrobové miesto na dobu 10 a 20 rokov.  

 

 

Účet 771 a 799 majetku operatívnej evidencie 

Účet 771 je účet podsúvahový, ktorého hodnota neovplyvňuje výsledok hospodárenia. 

Zostatková hodnota účtov 771 a 799 k 31.12.2021 je 193 564,63 eur.  

Drobný dlhodobý hmotný  majetok (DDHM) tvoria samostatné hnuteľné veci, ktorých  

ocenenie je od 33,00 – 1 700,00 € a doba pouţiteľnosti dlhšia ako 1 rok.  DDHM  je vedený 

na  podsúvahových  účtoch 771 – DDHM v pouţívaní, na inventárnych kartách 

a v inventárnej knihe.  

 

V roku 2021 zakúpili TS nasledovný majetok: prietokový ohrievač, elektrický radiátor IQ 

line, krovinorez, mazací lis, montáţne leţadlo, ohrievač, notebook lenovo, laminátor, 2 ks 

germicídne ţiariče, plastové kontajnery na BRKO 240l, autobusové označníky, lisy na PET 

fľaše, smykovacia sieť, mobilný telefón Samsung galaxy A12, hojdačky na detské ihriská, 

vonkajšie koše na triedený odpad, parkové lavičky, plechový domček na trhovisko, fotopasca.   

 

Formou likvidácie vyradili TS v priebehu roka 2021 nefunkčný a poškodený majetok: 

mobilný telefón Huawei P30 lite.  

 

Vyradené druhy majetku boli z dôvodu ich nefunkčnosti a neschopnosti uţívania. Náklady na 

ich opravu by boli privysoké, často krát vyššie ako zakúpenie nového funkčného majetku. 

O ich vyradení boli spísané návrhy na vyradenie. Vyradenie bolo schválené riaditeľom TS.  

 

Ústredná inventarizačná komisia v zloţení: Elias Peter – predseda a členovia: Šedianska 

Petra, Judín Ladislav, Mucha Drahomír, zodpovedala za priebeh inventarizácie a za činnosť 

dielčích inventarizačných komisií. Výsledky inventarizácie boli predloţené riaditeľovi TS 

k schváleniu. Pri inventúre majetku na TS neboli zistené ţiadne rozdiely, manko ani schodok. 

Neupotrebiteľný, poškodený a nefunčný majetok bol navrhnutý na vyradenie a likvidáciu, o 

čom boli spísané návrhy na vyradenie a likvidáciu.  
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Rozdiel majetku a záväzkov TS mesta Nová Baňa k 31.12.2021 je - 79 123,22 eur.  

 

 

 

 

 

        ---------------------------------------- 

V Novej Bani, dňa 28.01.2022       Ľuboš Palaj 

            Riaditeľ TS 



Mestské lesy spol. s r.o., Bernolákova 36/11, 968 01  Nová Baňa 
 
 

Správa o vykonaní inventarizácie a hospodárení spravovaného majetku 
                Mestských lesov spol. s r.o., Nová Baňa  ku dňu 31.12.2021 

 
        V zmysle zákona  431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov, príkazu 
primátora  mesta  Nová Baňa a  Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Baňa, Mestské lesy spol.s 
r.o., Nová Baňa uskutočnili inventarizáciu majetku ku dňu 31.12.2021. Inventarizácia bola vykonaná ku 
dňu, ku ktorému sa zostavovala riadna účtovná závierka. 
       Inventarizácia majetku bola vykonaná v oblastiach DHM, DNM, DDHM, DDNM, MTZ, pokladni, 
peňažných prostriedkov  na  účte, cenín, pohľadávok a záväzkov z obchodného styku a  zásob dreva. Pri 
inventúre bolo zároveň skontrolované zabezpečenie ochrany majetku a jeho udržiavanie. Inventúra 
v spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o., Nová Baňa bola zabezpečená ústrednou inventarizačnou 
komisiou a 3 dielčimi inventarizačnými komisiami. 
       Skutočné stavy  majetku a záväzkov zistené inventúrou sa zaznamenali do inventúrnych súpisov. 
Inventúrne súpisy sú účtovné záznamy, ktoré preukazujú vykonanie inventúry, sú súčasťou účtovníctva 
a účtovnej závierky. 
       Stav  majetku,  záväzkov,  rozdielu  majetku  a  záväzkov  v  inventúrnych súpisoch  sa  porovnal 
so stavom v účtovníctve a neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. 
 
Inventarizovaný majetok podľa súvahy 
 
AKTÍVA 
A. I. Dlhodobý nehmotný majetok 
 

účet názov účtu stav k 1.1.2021 prírastok úbytok stav k 31.12.2021 
013 10 software 7 632,88 5556,00  13188,88 
019 10 lesný hosp. plán 4 126,90    4 126,90 

 
Dlhodobý nehmotný majetok spolu 17 315,78 EUR. 
 
A. II. Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný 
 

účet názov účtu stav k 1.1.2021 prírastok úbytok stav k 31.12.2021 
021 10 stavby 15 549,35   15 549,35 
022 10 stroje a zariadenia 11 598,00   11 598,00 
022 20 dopr. prostriedky 160 005,34   160 005,34 
022 30 inventár 5 121,03  2178,02  2943,01 

 
Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný spolu 190 095,70 EUR. 
 
Na účte dlhodobého nehmotného majetku sme zaznamenali prírastok lesníckeho softvéru Výroba. Na 
účte dlhodobého hmotného majetku sme neznamenali prírastok ale zaznamenali sme úbytok pri údržbe 
priestorov bol vyradený inventár.  
 
B. I. Zásoby 
 

 
účet názov účtu stav k 31.12.2021 
112 10 materiál na sklade 2 669,45 
121 10 nedokončená  výroba 10 247,86 
123 10 Výrobky – zásoby drev.hmoty 2 740,27 



132 10 Tovar - zakúpený 725,00 
 Inventúra drevných zásob sa konala k 31.12.2021 v nasledovných lesníckych obvodoch LO1, 
LO2, LO3. Na jednotlivých odvozných miestach neboli žiadne zásoby drevnej hmoty, zásoba na 
expedičnom sklade bola 158,84 m3 v hodnote 2 740,27 EUR. 
 Na zásobách na sklade boli zostatky nafty v Bencalore, PHL v jednotlivých motorových 
vozidlách, autosúčiastky k TATRE T815, požiarne náradie a ochranné prilby. 

V nedokončenej výrobe sú práce a sadenice uskutočňované na plantáži Šarvíz aj za 
predchádzajúce roky. Tento rok na plantáži Šarvíz vznikol požiar pri ktorom 2/3 platnáže boli zničené. 
Dané zásoby boli odúčtované  na účet manká a škody a iné práce neboli vykonávané. Zakúpený tovar 
sú  kľúče od nového rampového systému na rampách v lesných porastoch. Pri inventúre skladových 
zásob neboli zistené žiadne rozdiely, administratívne alebo skutočné.  
 
Zásoby spolu 16 382,58  EUR. 
 
B. III. Krátkodobé pohľadávky 

účet názov účtu stav k 31.12.2021 
311 10 pohľadávky z obchod. styku 14 376,23 
311 90 pohľadávky v riešení u exek. 1853,40 
314 10 poskytnuté preddavky 355,00 
391 10 opravná položka k pohľad. -2 582,15 
343 30 Pohľadávka k DPH 893,07 

 
 Pohľadávky z obchodného styku za organizáciu predstavujú  16 584,63 EUR. Pohľadávky po 
lehote splatnosti sa riešia upomienkami, splátkami, sú u exekútora  a väčšina  z nich bola uhradená na 
začiatku v roku 2022. Hodnotu pohľadávok zvyšujú poskytnuté preddavky - palubná jednotka TATRA 
T815 a karta na umývanie, spolu vo výške 55,00 EUR a záloha za knihy.K pohľadávkam boli vytvorené 
opravné položky vo výške 254,25 EUR a zrušené opravné položky úhradou vo výške 426,45. Opravné 
položky za  predchádzajúce roky sú k 31.12.2021 vo výške 2582,15 EUR.  

Daňová pohľadávka vznikla na základe nadmerného odpočtu DPH za mesiac december 2021 
z vo výške 893,07 EUR. Bola vyrovnaná s vlastnou daňovou povinnosťou v mesiaci január 2022. 
  
Krátkodobé pohľadávky spolu 16 584,63   – 2 582,15 = 14 002,48 EUR. 
 
B. V. Finančné účty 

účet názov účtu stav k 31.12.2021 
211 10 Pokladňa valutová 0,12 
211 11 pokladňa 51,36 
213 10 stravné lístky 3 112,00 
213 20 známky 14,30 
221 10 bežný účet 57 170,54 
221 18 termín. účet - rezervný fond 10 964,91 
221 50 sociálny fond 113,74 
261 10 peniaze na ceste -2,62 

 
Finančné účty spolu 71 424,35 EUR. 
 
B. Obežný majetok spolu 105 668,48 – 2 582,15 =  103 086,33 EUR. 
 
C.2. Náklady budúcich období rok 2021 

účet názov účtu stav k 31.12.2021 
381 10 poistenie áut, majetku a LS   3 044,29 
381 20 Odb. lit., doména, prístupy  1 119,75 
381 30 telefónne poplatky  37,24 
381 40 nájomné mestu Nová Baňa 1 238,38 



Náklady budúcich období predstavujú náklady, ktoré patria do roku 2022. Ide o poistenie áut, 
prívesného vozíka, majetku MsL a hájenky Bukovina, zamestnancov (lesníkov LS), odborná literatúra, 
predplatné Les a letokruhy, prístup na portál daňové a mzdové centrum, Doména lesynb, kancelársky 
materiál, telefónne poplatky a nájomné mestu Nová Baňa za priestory na Bernolákovej ulici (kancelárie, 
garáže).    
 
C.  Časové rozlíšenie nákladov spolu 5 439,66 EUR. 
 
PASÍVA 
 
A. Vlastné imanie  
     

účet názov účtu stav k 31.12.2021 
411 10  základné imanie 16 597,00 
421 22 zákonný prídel do RF 9 722,50 
428 00 nerozd. zisk minulých rokov 67 689,438 
 hosp.výsledok po zdanení -5 459,25 

 
Vlastné imanie spolu 88 549,68 EUR. 
 
B. I. Dlhodobé záväzky  
 

účet názov účtu stav k 31.12.2021 
472 10 záväzky zo soc. fondu                                    146,01 

 
Dlhodobé záväzky vo výške 146,01 EUR. 
 
B. IV. Krátkodobé záväzky                
 

účet názov stav k 31.12.2021 
321 10 záväzky z obchod. styku 28 938,80 
325 15  ostatné záväzky  78,10 
326 10 nevyfakt. dodávky, energie 1 202,08 
326 20 nevyfakt. dodávky, telefóny 23,76 
331 10 zamestnanci, mzdy 6 519,09 
336 10-40 zúčt. s inšt. soc. zabezpeč. 4 903,66 
342 10 daň zo závislej činnosti 1088,65 
345 10 daň za ubytov. háj. Bukovina 12,95 
345 30 daň z motorových vozidiel 121,00 
379 50 Iné záväzky – splat.tel. 355,00 

 
          Krátkodobé záväzky tvoria záväzky z obchodného styku (dodávatelia) v lehote splatnosti,  stravné 
lístky zamestnancov, poistenie mot.vozidla, nevyfakturované dodávky energií (elektrická energia MsL 
Bernolákova ulica - garáže, kancelárie, elektrická energia, el. energia Zvonička, voda hájenka 
Bukovina), telefónnych poplatkov, mzdy zamestnancov 12/2021, zúčtovanie s inštitúciami soc. 
zabezpečenia 12/2021, daň zo  závislej  činnosti 12/2021, daň za ubytovaných (hájenka Bukovina) za 
IV.Q.2021, daň z motorových vozidiel a splátky za mobilné telefóny.    
 
Krátkodobé záväzky vo výške 43 243,09 EUR. 
 
B. V. Rezervy zákonné krátkodobé 

účet názov účtu stav k 31.12.2021 
323 10 rezerva na nevyč. dovolenky 6 677,28 



           Rezervy tvoria nevyčerpané dovolenky za rok 2021 čerpané v roku 2022. Mzdy 4 938,93 EUR 
a odvody 1 738,35 EUR. 
 
Rezervy zákonné krátkodobé spolu 6 677,28  EUR. 
 
B.  Záväzky spolu 50 066,38 EUR.  
 
C3. Výnosy budúcich období 
 

účet názov účtu stav k 31.12.2021 
384 10 Výnosy budúcich období 11 832,39 

 
Výnosy budúcich období predstavujú dotáciu poskytnutú Ministerstvom pôdohospodárstva 

prostredníctvom PPA na plnenie mimoprodukčných funkcií lesa v roku 2018, ktorej výška bola 
51 442,00 EUR a je postupne rozpúšťaná voči výnosom vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi vo 
výške 3 229,50 EUR za rok 2021 a dotácia od Oblastnej organizácie cestovného ruchu vo výške 
3 000,00 EUR.   

 
         Hospodársky výsledok  za účtovné obdobie 2021 po zdanení je strata –5 459,25 EUR. 
 
Majetok inventarizovaný na podsúvahových účtoch 
 
Prenajatý majetok 
 

Účet Názov stav k 31.12.2021 
705 10 lesný pôdny fond 4 202 592,00 
705 40 hájenka Bukovina 47 231,46 
705 45 Budova Zvonička 0,00 
705 50 pozemky 33 336,12 
705 60 Banská dolina 1 111,13 
705 70 plantáž Šarvíz 16 300,44 
705 80 sklad drevnej hmoty ES 10 557,60 
705 90 DDHM a DDNM v použ. 48 342,99 

 
Prenajatý majetok spolu 4 359 471,74 EUR. 
 
 V priebehu roka 2021 sme evidovali na účte DDHM a DDNM sme zaznamenali prírastky 
z dôvodu zlepšenia materiálneho vybavenia lesníkov  a úbytky prevažne z dôvodu údržby prenajatých 
priestorov na Bernolákovej 36/11 v sídle spoločnosti. 
 
Prírastky v roku 2021 na DDHM boli nasledovné:  
 
chladnička - ZANUSSI 199,17 
Ventilátor - TATRA - 2 ks x 112,50 EUR 225,00 
Zálohovanie PC 224,21 
Riadiaca jednotka GPS - TATRA 89,40 
Riadiaca jednotka GPS - VITARA 89,40 
Mobilný telefón - SAMSUNG Xcover 5 189,00 
Mobilný telefón - SAMSUNG Xcover 5 239,00 
Mobilný telefón - SAMSUNG Xcover 5 239,00 
Laminátor 85,90 
tablet Samsung TAB Active 3   420,00 
tablet Samsung TAB Active 3   420,00 
tablet Samsung TAB Active 3   420,00 



Ochranné púzdro na tablet  45,00 
Ochranné púzdro na tablet  45,00 
Ochranné púzdro na tablet  45,00 
Tlačiareň Cashino PTP 120,00 
Tlačiareň Cashino PTP 120,00 
Tlačiareň Cashino PTP 120,00 
Kľúčová skrinka SK36 127,00 
Kladivo na I - háky 105,00 
Kladivo na I - háky 105,00 
Kladivo na I - háky 105,00 
priemerka 80 cm 107,67 
Motorová píla 665,83 
Sada kľúčov - PROXXON 75,00 
Sada kľúčov - očkoploché 41,67 
Pásmo SPENCER 15m 35,63 
Pásmo SPENCER 15m 35,63 
Kávovar DeLonghi 1 074,16 
Fotopasca WELLTAR 7330 MM 157,50 
Fotopasca WELLTAR 7330 MM 157,50 
Fotopasca WELLTAR 7330 MM 157,50 

 
Prírastky na DDHM  v používaní predstavujú 6 285,16 EUR. 
        
Úbytky v roku 2021 na DDHM boli nasledovné: 
 
hodiny CITIZEN 32,53 
stolík COLOR 31,63 
kontajner  4 zásuv. 49,66 
stôl kancelársky 73,79 
chladnička 254,60 
teplovzdušná krb. pec 285,80 
stôl kancelársky 76,51 
stôl čierny 76,51 
stôl čierny 71,67 
kontajner 4 zásuvkový 49,62 
kontajner 4 zásuvkový 49,62 
kuchynská linka 328,29 
bojler 151,03 
rohová lavica 120,86 
stôl biely 38,17 
plynový sporák MORA  245,30 
rádio-magnetofón PHILIPS 116,18 
stôl pod kopírkou 67,51 
vešiaková stena 107,88 
stolička VELENCIA 46,91 
stolička VELENCIA 46,91 
digestor DOMOSS 69,64 
fax 267,21 
vysávač ROWENTA 73,92 
priemerka 57,27 
priemerka 57,27 
chladnička 264,97 
vertikálna žalúzia 2 ks 194,07 



vertikálna žalúzia 2 ks 194,07 
vertikálna žalúzia 1 ks 97,03 
lamelové dvere 145,08 
PC zostava Intel PentiumG2130 365,00 
22" LCD BENQ GL  113,00 
HP LaserJet Pro P1102/A4  90,00 
kancelárske kreslo  MIAMI 77,00 
žehlička 40,42 
kancelárska stolička W54 57,50 

 
Úbytky DDHM predstavujú 4 516,98 EUR. 
 
 Vyhlásenia zamestnancov, že všetky doklady týkajúce sa stavu a pohybu hospodárskych 
prostriedkov boli predložené inventarizačnej komisii a sú priložené k inventúre. 
 Účty, na  ktorých  sa  eviduje DHM, DNM, DDHM, DDNM, MTZ, nedokončená výroba, 
pokladňa, peňažné prostriedky na účtoch, ceniny, pohľadávky a záväzky boli odkontrolované s hlavnou 
knihou k 31.12.2021. Inventúrou  neboli  zistené  žiadne  rozdiely.  Rozdiel  medzi  majetkom  
a   záväzkami  spoločnosti je 88 549,68 EUR.  
 
 
V Novej Bani dňa  31.03.2022 
 
 

 
 

                                                                                           Ing. Jozef Šmondrk 
                                                                                                                  konateľ spoločnosti 



Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o., Bernolákova 11, 968 01  Nová Baňa 
 

S p r á v a 

o vykonaní inventarizácie majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2021 

na Mestskom bytovom podniku Nová Baňa s.r.o.  v Novej Bani 
 
      V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov  a v zmysle 
Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Baňa, bola na základe príkazu primátora mesta Nová 
Baňa Mgr., MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA vykonaná riadna inventarizácia majetku  Mestského 
bytového podniku v Novej Bani, s.r.o. /ďalej MsBP/ ku dňu 31.12.2021.  
Vykonaná bola riadna fyzická  inventúra nehmotného, hmotného hnuteľného a  nehnuteľného 
majetku, pokladničných hotovostí, dokladovej inventúry cenín, preddavkov, finančných investícií, 
zostatkov na  účtoch, pohľadávok a záväzkov, majetku vedeného na podsúvahových účtoch  ku dňu 
31.12.2021. 
Inventarizačná komisia bola poverená vykonaním fyzickej a dokladovej inventúry majetku,  
vyhotovením inventúrnych súpisov majetku a porovnaním týchto s účtovnými stavmi, v prípade 
zistených rozdielov tieto vyčísliť a určiť spôsob ich vyrovnania. O výsledkoch inventarizácie boli 
spísané inventarizačné zápisy. Inventarizačné rozdiely neboli zistené. Inventúrne súpisy súhlasia  so 
stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč POD pre podnikateľské subjekty. 
 
 

Inventarizovaný majetok podľa súvahy 
AKTÍVA 
A.I.6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok účet 019 
 
Stav   k 01.01.2021                                                                                    2 506,69 eur 
Prírastky                                                                                                    2 539,34 eur 
Úbytky                                                                                                             6,27 eur 
Stav   k 31.12.2021                                                                                    5 039,76 eur 
V priebehu roka bol zakúpený účtovný program FINUS a DOMUS v hodnote 2 539,34 eur, vyradené 
boli staré účtovné programy UCS,PAM, MTZ, Nájomné. 
  
 
A. II. Dlhodobý hmotný majetok účet 022,  029  
1. Stav účtu 022  – Samost. hnut. veci        k 01.01.2021                            244 528,91 eur 
Prírastky                                                                                                  86 345,10 eur  
Úbytky                                                                                                             0,00 eur   
Stav k 31.12.2021                                                                                   330 874,01 eur 
 
Na účte 022 –sú evidované zariadenia plynových kotolní /PK/ na ul. Štúrova, na ul. Pod Sekvojou, na 
ul. Bernolákova, na ul. Mestský úrad, na ul. Nábrežná, na ul. Cintorínska, na ul. Švantnerova, riadiaci 
systém vo všetkých plynových kotolniach.  
V roku 2021 bola vykonaná rekonštrukcia plynovej kotolne na ul. Štúrova v hodnote 86 345,10 eur. 
 
2. Stav účtu 029 – Ostatný dlhodobý hm. majetok k 01.01.2021                       11 630,63 eur 
Prírastky                                                                                                          283,33 eur 
Úbytky                                                                                                            143,56 eur 
Stav k 31.12.2021                                                                      11 770,40 eur 
 
V priebehu roka bola zakúpená príklepová vŕtačka v hodnote 283,33 eur, vyradené  boli predmety 
v hodnote 143,56 eur a to otáčacia stolička a nefunkčná vŕtačka. 
 
 
 
Zostatková hodnota majetku k 31.12.2021 
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Ostatný dlhodobý nehmotný majetok evidovaný na účte 019 -                             1 762,34 eur 
Samostatné hnuteľné veci a súbory evidovaný na účte 022 -                              92 510,87 eur 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok evidovaný na účte 029 -                                    355,14 eur 
Spolu:                                                                                                           94 628,35 eur 
 
 
B.I.  Zásoby                                                                                                          519,97 eur 
 
B.I.1 Materiál, z toho:                                                                                         519,97 eur 
Materiál na sklade - účet 112 10  stav k 31.12.2021                                               458,77 eur             
Benzín v nádrži vozidla Dacia 49,7 litrov                                                                  61,20 eur 
 
 
B.III. Krátkodobé pohľadávky /účty 311, 315, 343, 346/                          13 123,20 eur 
 
B.III. 1. c. Pohľadávky z obchodného styku /účet 311,315/ : z toho         11 727,78 eur 
 
a./ Pohľadávky za účet 311 – Odberatelia stav k 31.12.2021                                 2 974,39 eur 
                             
V sume 2 974,39 eur sú: 
 
Pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 1 180,68 eur  sú za dodávku tepla  a ostatných  služieb, 
ktoré sa vymáhajú upomienkami, alebo budú v r. 2022 uhradené z vyúčtovania za služby, v jednom 
prípade sa dlh postupne spláca.     
 
Pohľadávky v lehote splatnosti sú vo výške 1 793,71 eur za ostatné služby / podľa objednávok/. 
 
b./ Ostatné pohľadávky za účet 315 – Ostatné pohľadávky                                  8 753,39 eur, 
sú pohľadávky z vyúčtovania   spotreby plynu v plynových kotolniach za rok 2021 a sú 
v lehote splatnosti. 
 
                                                                                             
B.III. 7. Daňové pohľadávky a dotácie, z toho                                           1 395,42 eur 
- účet 343 - Daň z pridanej hodnoty -  nadmerný odpočet za 12/2021                   1 395,42 eur. 
  
 
B.V. Finančné účty, z toho                                                                         648 335,09 eur               
 
B.V.1. Peniaze  účty 211, 213 
          1. 211 - Peniaze v pokladni                                                                       444,75 eur 
              213 - Ceniny – stravné lístky                                                              1 220,00 eur 
Spolu peniaze a ceniny:                                                                                   1 664,75 eur 
  
          2. Účty v bankách /účty 221 a 227/  
             221–10 Bežný účet VÚB a soc. Fond                                                   66 599,97 eur 
             221 – 30  Sporiaci účet VÚB                                                              96 727,22 eur 
             221 – 41 Termínovaný vklad 12 mesačný SLSP                                  200 000,00 eur 
             227 -  xx Účty v banke - bankové účty vlastníkov bytov spolu              283 328,35 eur 
             261 – Peniaze na ceste                                                                           14,80 eur               
 
            22X-   Bankové účty vlastné a cudzie spolu                                        646 670,34 eur 
 
Spolu peniaze, ceniny a finančné účty:                                                          648 335,09 eur 
 
Na účte 227 xx – sú analyticky vedené bankové účty vlastníkov domov v spravovaných bytových 
domoch. Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. spravoval bežné účty vlastníkom bytov v bytových 
domoch na ul. Nábrežná 16 – 55 bytových jednotiek/b.j./, Štúrova 16,22 – 32 b.j., Štúrova 13,15,17 – 
35 b.j., Cintorínska 38 – 14 b.j., Cintorínska 40,42 – 12 b.j., Cintorínska 12,14 – 8 b.j., Cintorínska 10 
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– 6 b.j., Pod Sekvojou 37-45 – 34 b.j., Švantnerova 5,7 – 12 b.j., Švantnerova 9,11 – 11 b.j., 
Železničný rad 21,23 – 12 b.j., Rekreačná 394 – 6 b.j., Sládkovičova 2 – 4 b.j., Hronský Beňadik 354 – 
6 b.j., Hronský Beňadik 355 – 6 b.j., Školská 4 – 6 b.j. Cintorínska 16-18 – 8 b.j., Pod Sekvojou 31-33 
17 b.j., Malá Lehota 506 – 10 b.j., Cintorínska 123 – 36 b.j.. 
Finančné prostriedky slúžia na financovanie údržby bytového domu, na úhrady za služby, sú vedené 
oddelene od prostriedkov správcu – MsBP na účte 227 – Bankové účty bytových domov. 
 
 
C.    Časové rozlíšenie                                                                               351 453,49 eur 
C.2.    Náklady budúcich období - účet 381: z toho                                          3 471,64 eur 
          Poistenie majetku                                                                               1 978,10 eur 
          Predplatné odb. literatúry, antivírus                                                        219,65 eur 
          Telefónne poplatky – PK, kancelárie                                                       299,00 eur 
          Nájomné za kancelárske priestory, garáž                                                 656,65 eur 
          Členský príspevok Združeniu pre lepšiu správu na rok 2022                       318,24 eur 
            
C.4     Príjmy budúcich období - účet 385: z toho                                        347 981,85 eur 
          Z výroby a dodávky tepla             253 651,94 eur 
          Vodné, stočné, zrážková voda, ohrev vody                                          84 985,66 eur                                                             
          Elektrická  energia /spoločné priestory, výťah/                                      4 765,58 eur 
          Dodávka plynu do BD v Hronskom Beňadiku 355                                   4 393,88 eur 
          Ostatné služby                                                                                     184,79 eur. 
 
P A S Í V A 
 
A.      Vlastné imanie                                                                                  277 976,90 eur 
A.I.     Základné imanie  -  účet 411                                                              230 997,00 eur 
A.IV.   Zákonný rezervný fond -   účet 421                                                      19 034,75 eur  
 
A.VII.   Výsledok hospodárenia minulých rokov   
            Účet - 428 – nerozdelený zisk                                                            27 945,15 eur 
 
 
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení              5 862,07 eur 
          strata  za r. 2021 
 
 
B.  Záväzky                                                                                                   835 945,27 eur 
 
B.I.  Dlhodobé záväzky   
       Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu                                                        382,54 eur 
 
              
B.IV.  Krátkodobé záväzky                                                                       832 097,66 eur 
Z toho: 
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku z toho:                                                                 
            Účet 321 - Dodávatelia                                                                     31 679,76 eur 
            Účet 324 - Prijaté preddavky                                                           402 818,72 eur 
            Účet 325 - Ostatné záväzky                                                                5 379,57 eur 
            Účet 326 - Nevyfakturované dodávky                                                     238,20 eur 
            Účet 479 – Ostatné záväzky /garančný fond/                                      97 387,62 eur 
            Účet 331 - Záväzky voči zamestnancom                                               6 739,59 eur 
            Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi soc. poist. a zdr. poist.                        4 126,09 eur 
            Účet 342 - Ostatné priame dane /daň zo ZČ/                                        1 053,07 eur 
            Účet 345 - Ostatné dane a poplatky                                                        159,00 eur 
            Účet 379 – Iné záväzky                                                                         723,15 eur 
            Účet 477 – Záväzky zo správy byt. domov                                         281 792,89 eur    
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B.V.     Krátkodobé rezervy:                                                                             3 465,07 eur  
Z toho:                                                       
- na mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane soc. zabezpečenia                          3 327,81 eur 
- rezerva za znečistenie ovzdušia z PK                                                                  137,26 eur 
 

 
 
Majetok inventarizovaný na podsúvahových účtoch 
 
Podsúvahový účet 751  
Budovy na bývanie v správe stav k 01.01.2021                                                 4 821 773,36 eur 

- Prírastky                                                                                   2 019 506,58 eur 
Budovy na bývanie v správe stav k 31.12.2021                                                 6 841 279,94 eur 
 
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.  k 31. 12. 2021 spravoval  146 nájomných bytov  /b. j./,z 
toho 39 bytov na ul. Pod Sekvojou 11-15, 52 bytov Pod Sekvojou 17-23, 39 bytov Pod Sekvojou 25-
29, 7 bytov pod Sekvojou 31-33, 6 bytov Pod Sekvojou 37-45, 1 byt na ul. Štúrova 17, 1 byt na 
štadióne na Dlhej lúke, 1 byt v KD na Bukovine. Byty  v uvedených bytových domoch sú vo vlastníctve 
mesta. 
Prírastok v sume 2 019 506,58 eur je z prevodu hodnoty bytového domu Pod Sekvojou 11,13,15 do 
správy Mestského bytového podniku s.r.o. v Novej Bani.   
 
Podsúvahový účet  752 
Tepelné zariadenia v prenájme stav k 01.01.2021                                                547 874,92 eur 
Tepelné zariadenia v prenájme stav k 31.12.2021                                                547 874,92 eur 
 
Na tomto účte sú evidované tepelné zariadenia v prenájme – plynové kotolne /PK/. Hodnota tepelných 
zariadení v prenájme je 547 874,92 eur. PK Štúrova, PK Pod Sekvojou, PK Nábrežná, PK Cintorínska, 
PK Švantnerova, PK Domu služieb, PK Mestský úrad, z ktorých sa zabezpečuje výroba a dodávka tepla 
a teplej vody pre odberateľov.  
 
Podsúvahový účet 754 
Operatívna evidencia /OTE/ majetku k 01.01.2021                                                 2 955,00 eur 
Prírastky                                                              97,00 eur   
Úbytky                                                                        74,73 eur 
Stav k 31.12.2021                                           2 977,27 eur 
 
Na tomto podsúvahovom účte sú evidované predmety, ktorých obstarávacia cena je od 16,60 eur do 
33,- eur.  
Boli zakúpené dva germicídne žiariče, sada vrtákov do kovu, vyradená bola varná kanvica, zastaralé 
príslušenstvo k zvarovacej súprave. 
 
Podsúvahový účet 777 
Pohľadávky vlastníkov bytov k 31.12.2021                                                               11 210,03 eur 
Stavebné sporenie vlastníkov domov v správe                                                          56 817,09 eur 
Záväzky – úvery, medziúvery, na opravu bytových  domov vlastníkov                        812 618,77 eur.  
 
V sume 11 210,03 eur sú evidované pohľadávky vlastníkov bytových domov, ktorým Mestský bytový 
podnik Nová Baňa, s.r.o. robí výkon správy.  
Opravy väčšieho rozsahu si vlastníci financovali z úverov  z komerčných bánk a zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania, ktoré postupne splácajú.      
    
 
 
Podsúvahový účet 756 a 766 
Na týchto podsúvahových účtoch sa eviduje tvorba a použitie fondu prevádzky a údržby nájomných 
bytových domov na ul. Pod Sekvojou 11-15, 17-23 a 25-29. 
Fond prevádzky, údržby a opráv sa ročne tvorí minimálne vo výške 0,5% z nákladov na obstaranie 
nájomného bytu.  
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Objekt Stav k 1.1.2021 Tvorba Použitie Stav k 31.12.2021 

BD Pod Sekv.11-15 -                386,03               10 097,40                   2 126,04                   7 585,33     

BD Pod Sekv.17-23             42 634,08               11 971,20                   2 157,49                 52 447,79     

BD Pod Sekv.25-29             10 960,85                 4 995,36                   5 843,72                 10 112,49     

Spolu             53 208,90               27 063,96                 10 127,25                 70 145,61     
 
  
Celkové zhrnutie vykonania inventúry 
             
           Pri vykonaní inventúry dlhodobého hmotného a nehmotného  majetku, pokladničných 
hotovostí, preddavkov, finančných účtov, zostatkov na účtoch, pohľadávok a záväzkov neboli zistené 
rozdiely na majetku.  
Majetok je poistený pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku živelnou pohromou, pre prípad 
krádeže, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu. 
Komplexné poistenie bytových domov, v ktorom sú poistené bytové domy, zodpovednosť za škodu, 
zodpovednosť za škodu pri výkone správy bytových domov, enviromentálnu škodu, poistenie strojov 
a elektroniky, ďalej sú poistené plynové kotolne.  Majetok je poistený v poisťovni ALLIANZ - Slovenská 
poisťovňa, a.s..   
 
Rozdiel majetku a záväzkov k 31.12.2021 
    
A. Majetok                     v eur 

  v tom: Dlhodobý hmotný majetok   

    Ostatný dlhodobý nehmotný majetok           1 762,34     

    Dlhodobý hmotný majetok          92 866,01     

    Zásoby              519,97     

    Krátkodobé pohľadávky         13 123,20     

    Finančný majetok       648 335,09     

    Časové rozlíšenie /nákl. a príj. bud.obd./       351 453,49     

    Spolu    1 108 060,10     

        

B.  Záväzky      

   v tom  Záväzky zo sociálneho fondu                382,54     

    Krátkodobé záväzky        832 097,66     

    Krátkodobé rezervy            3 465,07     

    Spolu        835 945,27     

        

C.  Rekapitulácia  Majetok          1 108 060,10     

   Záväzky             835 945,27     

    Rozdiel majetku a záväzkov             272 114,83     

 
 
 
 

                          
 
                       Anna Tužinská                                                                                                                                               

                                                                           konateľka  spoločnosti                              
 
 



Základná škola  Jána Zemana, Školská 44/6, 968 01 NOVÁ BAŇA 
 

 
Správa o inventarizácii a o hospodárení 

s majetkom mesta v správe ZŠ Jána Zemana k 31.12.2021 
 
 
 V Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa  bola v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z.       
o účtovníctve  v   z. n. p.  a  na  základe  príkazu   primátora    mesta     Mgr., MVDr. Branislava 
Jaďuďa, MBA, č. OVŽPaSM-2021/1751/14910 zo dňa 15.12.2021 a  príkazu riaditeľky školy Mgr. Márie 
Jankoveovej k vykonaniu inventarizácie,  vykonaná k 31. 12. 2021   inventarizácia   majetku  a  
záväzkov mesta Nová Baňa. Inventarizáciu vykonala Ústredná inventarizačná komisia menovaná 
primátorom mesta a 11 dielčích  inventarizačných komisií menovaných riaditeľkou  ZŠ Jána Zemana.  

 
Inventarizovaný bol nasledovný majetok a záväzky:  

 
Aktíva (prehľad v eur):, zaokrúhlené na dve desatinné miesta  

 
Názov Účet OC 

 k 01.01.2021 
Prírastky 

+ 
Úbytky 

- 
Presun 
+ / - 

Oprávky za 
rok 2021 

ZC 
k 31.12.2021 

Software  013 248,40    --- 248,40 

Dlhodobý 
nehmotný majetok 

 018 1.600,83    1.600,83 --- 

Budovy a stavby 021    2.119.457,34 1.295,00 892,74  1.781.725,64 338.133,96 

Samostatné 
hnutelné veci 
a súbory hnut. vecí 

022  
196.010,84 

    
       5999,82 

 
3.644,84 

  
43.556,49 

 
154.809,33 

Drobný dlhodobý 
hmotný majetok 

028 20.671,28  1.670,88  19.000,40 --- 

Pozemky 031     30.509,86          30.509,86 

Obstaranie DHM 042 4.776,00 3.483,80    8.259,80  

Spolu DHM  2.373.274,55 10.778,62 6.208,46 --- 1.845.883,36    531.961,35 

 
Prírastky – Do stavieb bola zaradená betónová platňa pod altánok v átriu v hodnote 1.130,00 eur 

a pätky pod altánok na školskom dvore v hodnote 165,00 eur. Do školskej jedálne bol zakúpený 
elektrický kotol 100 l v hodnote 3.478,08 eur a elektrický kotol 80 l v hodnote 2.521,74 eur.    
Prírastky za rok 2021 boli v celkovej hodnote 7.294,82 eur.  V obstaraní je  výroba a montáž 
samonosnej  brány na elektrický pohon v hodnote 3.483,80 eur.  

Úbytky – Z evidencie majetku  boli vyradené 2 ks oceľovoplechové sklady v celkovej hodnote 
892,74 eur (zostatková cena 42,12 eur),  2 ks počítačová zostava  v celkovej hodnote 1.670,88 eur 
(zostatková cena 0,00 eur) - počítače boli dodané v roku 2010,  sú morálne opotrebené, poškodené  a 
nevhodné na ďalšie použite vo vyučovacom procese. Okrem toho bol vyradený 1 ks kotol elektrický 
polievkový, ktorý bol zakúpený v roku 2005  v hodnote 3.644,84 eur (zostatková cena 0,00). Kotol bol 
používaním celkovo opotrebený a cena  opravy by značne prevýšila cenu nového výrobku. 

 Celková hodnota vyradenia majetku  v roku  2021  predstavuje   6.208,46 eur. 
 

Názov Účet Zostatok 
k 31.12.2021 Popis 

Bankové účty-SF 221 6 540,87 Finančné prostriedky sociálneho fondu 
Bankové účty-
depozit 

221 133 606,40 Prostriedky na mzdy a odvody 

Stravovací účet 221 10 667,69 Finančné prostriedky na nákup potravín ŠJ 
Výdavkový účet 222 124,67 Neminuté finančné prostriedky 
Príjmový účet  223 0,00 Finančné prostriedky príjmového účtu 
Spolu  150 939,63 Finančné účty 
Materiál 112 1 856,08 Potraviny na sklade  



Ostatné 
pohľadávky 

315 12.831,44 Dobropisy za rok 2021 – Energie2 a.s. Bratislava celkom 
vo výške 174,19 eur, dobropisy za rok 2021 - SPP, a.s. 
Bratislava celkom vo výške 12.657,25 eur   

Pohľadávky 
z nedaňových 
príjmov 

318 33,00 Neuhradené poplatky ŠKD 24,00 eur, neuhradené 
poplatky CVČ  4,00 eur a  neuhradené  režijné náklady 
ŠJ   5,00 eur    

Náklady budúcich 
období 

381 1 739,99 Prihlasovanie na stravu, predplatné časopisov a 
predplatné Virtuálna knižnica, licencia-vzdelávací 
program JA Viac ako peniaze, licencia na využívanie 
softwéru TENDERnet,  aktualizácia k programu ŠJ4,  
PaM-služby STP APV,  nájomné-telefón, poistné 

 
Aktíva spolu   699.361,49 eur 

 
531.961,35 eur (zostatková hodnota DHM) + 150 939,63 eur (bankové účty) + 1 856,08 eur  
(potraviny na sklade) + 12.831,44 eur (ostatné pohľadávky) + 33,00 (pohľadávky z nedaňových 
príjmov) +  1 739,99  (náklady budúcich období) 
 

Pasíva (prehľad v eur): 
 

Názov Účet Zostatok 
k 31.12.2021 Popis 

Dodávatelia 321 968,48 Neuhradené faktúry – DATALAN a.s. Bratislava 129,00 
eur, Slovak Telecom, a.s. Bratislava 46,85 eur,  Antik 
Telecom s.r.o. Košice 0,03 eur, Energie2, a.s. Bratislava 
66,70 eur, Energie2, a.s. Bratislava 36,63 eur,   
Energie2, a.s. Bratislava 105,40 eur, COOP Jednota 
Žarnovica 22,92 eur, COOP Jednota Žarnovica 107,10 
eur, Slovak Telecom s.r.o. Bratislava 16,99 eur, MD2 
Managementa s.r.o. Bratislava 300,00 eur, RM-Gastro 
JAZ Nové Mesto nad Váhom 157,32 eur, Tatranská 
mliekáreň, a.s. -20,46 eur  

Prijaté preddavky 324 7 982,60 Preplatky na školské stravovanie vo výške 8.084,13 eur a 
nedoplatky vo výšške -101,53 eur    

Závazky voči 
zamestnancom 

331 74 495,12 Mzdy pre zamestnancov za 12/2021 

Zúčt. s orgánmi soc. 
a zdrav.poistenia 

336 47 341,03 Odvody do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne   
a príspevok zamestnávateľa na DDP za 12/2021  

Ostatné priame dane 342 11 413,39 Daň zo mzdy za 12/2021 

Záväzky voči 
zriaďovateľovi 

351 16.651,31 Dobropis Energie2, a.s. Bratislava vo  výške 174,19 eur,  
dobropisy SPP, a.s. Bratislava v celkovej výške 12.657,25 
eur, neodvedené stravné vo výške 3.786,87 eur,   
neuhradené poplatky ŠKD 24,00 eur, neuhradené 
poplatky CVČ 4,00 eur a neuhradené režijné náklady ŠJ 
5,00 eur    

Záväzky voči 
zriaďovateľovi 

355 537.848,06 Zostatková cena majetku 530.986,57 eur, zostatok 
výdavkového účtu vo výške 124,67 eur, stravné ŠJ vo 
výške   6.880,82 eur a      čipy ŠJ (zábezpeka) vo výške  
-144,00 eur 

Iné záväzky 379 356,86 Odborové príspevky vo výške 137,43 eur a  DDP 
zamestnanca vo výške 219,43 eur  

Výnosy budúcich 
období 

384 974,78 Z cudzieho zdroja – oprava strechy 



Hosp. výsledok 
(rozdiel majetku a 
záväzkov) 

428 -5.355,01 -5.812,32 eur  VH za účtovné obdobie 
    457,31 eur  VH za predchádzajúce obdobie 

Záväzky zo 
sociálneho fondu 

472 6 540,87 Neminuté finančné prostriedky na účte sociálneho fondu  

Ostatné dlhodobé 
záväzky 

479 144,00 Čipy ŠJ - zábezpeka 

Spolu pasíva     699.361,49  
 

 
Podsúvahové účty (prehľad v eur): 

 

Názov Účet ZC 
k 01.01.2021 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

ZC 
k 31.12.2021 

DDHM 751 331.174,44 36.219,12 5.243,99 362.149,57 

DDNM 751    5.966,58 2.346,80 --- 8.313,38 

Kabinetné zbierky 754   40.977,15 5.209,96 3.643,10 42.544,01 

Učebnice 756  20.843,79 7.411,37 7.169,59 21.085,57 

Cudzí majetok 758 11.736,00 --- --- 11.736,00 

Spolu  410.697,96 51.187,25 16.056,68 445828,53 

 
DDHM 

 
Prírastky   36  219,12  eur 

 
Zakúpené boli:  4 ks externý disk v celkovej hodnote 272,00 eur, 2 ks počítačové zostavy 

v celkovej  hodnote 1.650,00 eur, 1 ks projektor  BenQ v hodnote 800,00 eur, 4 ks notebook Acer 
v celkovej hodnote 2.640,00 eur, 1 ks tlačiareň HP LaserJet v hodnote 330,00 eur, 44 ks stoličiek pre 
žiakov (učebňa  fyziky, biológie, AJ a techniky) v hodnote 1.936,00 eur, 30 ks žalúzie externé 
v celkovej hodnote  13.938,00 eur, 5 ks skriňa so soklom otvorená 6-policová v celkovej hodnote 
730,00 eur, 12 ks výškovonastaviteľných 2-miestnych žiackych zostáv v celkovej hodnote 852,00 eur, 
1 ks kontajner ku katedre v hodnote 235,00 eur, 5 ks stôl dvojmiestny  žiacky do učební  v celkovej 
hodnote 1.444,00 eur, 11 ks korková tabuľa v drevenom ráme do tried I. stupňa v celkovej hodnote 
575,47 eur, 2 ks vstavaná policová skriňa s posuvnými dverami pre ŠKD v celkovej hodnote 998,00 
eur, 1 ks viazač v hodnote 105,00 eur, 1 ks rohová pohovka v hodnote 576,00 eur, 2 ks relaxačné 
kreslo v hodnote 222,00 eur, 1 ks konferenčný stolík v hodnote 144,00 eur, 2 ks laminátor v celkovej 
hodnote 150,00 eur,  1 ks  ústredňa s prijímačom na hudobné zvonenie v hodnote 1.140,10 eur, 1 ks 
kuchynský robot v hodnote 218,80 eur, 2 ks koberec s obšitím v celkovej hodnote 188,40 eur, 1 ks 
vianočná reťaz LED v hodnote 31,90 eur, 1 ks reproduktor GOGEN v hodnote 95,90 eur, 5 ks taburet 
v celkovej hodnote 155,50 eur. Do školskej jedálne bolo zakúpené:  1 ks materiálno-spotrebné normy 
v hodnote 47,00 eur, 1 ks mixér ručný v hodnote 1.057,54 eur, 3 ks jedálenský stôl  v celkovej 
hodnote 435,00 eur, 3 ks obraz do školskej jedálne v hodnote 209,35 eur, 2 ks pracovný stôl 
v celkovej hodnote 935,40 eur, 1 ks umývačka riadu s odpadovým čerpadlom v hodnote 1.494,68 eur, 
1 ks vozík servírovací v hodnote 218,60 eur, 1 ks vozík na gastronádoby v hodnote 264,20 eur, 1 ks 
otvárač konzerv stolový v hodnote 90,96 eur, 1 ks sito na halušky v hodnote 388,08 eur, 1 ks krájač 
zeleniny v hodnote 1.409,40 eur a 1 ks krájač kociek v hodnote 240,84 eur. 
 
Úbytky   5 243,99  eur      

 
Vyradených bolo 11 ks stolov pod počítač, 2 ks rádiá, 1 ks viazačka, 1 ks laminátor, 3 ks 

počítač, 1 ks notebook, 2 ks koberec s obšitím, 1 ks vysávač, 1 ks mixér ručný, 1 ks skrinka zasklená, 
2 ks kancelársky stôl, 1 ks digitálny teplomer, 1 ks napaľovačka, 1 ks premietacie plátno a 1 ks 
monitor. Jedná sa o majetok, ktorý bol používaním opotrebený a poškodený. Nie je vhodný na ďalšie 
používanie.      



 
DDNM 

 
Prírastky  2.346,80   eur 

 
Zakúpené boli vzdelávacie softwérové balíčky FUTRONIC I. a FUTRONIC EDU_SK v celkovej 

hodnote 1.680,00 eur, softwérový balík testov (11 165 otázok)  pre žiakov ZŠ v hodnote 499,00 eur 
a didaktický softwér DysCom (odborný počítačový program pre deti so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami) v hodnote 167,80 eur. 

 
Kabinetné zbierky 

 
Prírastky   5 209,96   eur 
 
- kabinet geografie–nová DVD kolekcia GRAND PRIX – filmy Pavla Barabáša 11 ks+kniha Spod 
krošne veselo i vážne v celkovej hodnote 199,00 eur     
- kabinet dejepisu–1 ks kniha Metafora stromu ako model didaktiky dejepisu v hodnote 15,00 eur 
- kabinet biológie–1 ks kovová schránka na kľúče v hodnote 14,00 eur, 1 ks fototapeta v hodnote 
49,90 eur, 1 ks akvárium v hodnote 400,00 eur a 1 ks stojan pod akvárium v hodnote 400,00 eur 
- kabinet fyziky–1 ks kovová schránka na kľúče v hodnote 14,00 eur, 26 ks portréty fyzikov 
s rámom v hodnote 107,90 eur 
- kabinet chémie -1 ks kovová schránka na kľúče v hodnote 14,00 eur 
- kabinet školské dielne-technická výchova-1 ks kovová schránka na kľúče v hodnote 14,00 eur, 
4 ks sebazáchranná kukla Chemihood - pracovná vyučovacia pomôcka  
- kabinet upratovačky – 1 ks varná konvica v hodnote 19,00 eur  
- kabinet 1.-4. ročník–11 ks skladacích podložiek CASMATINO v celkovej hodnote 363,00 eur, 2 ks 
závesná mapa SR Vlastivedná mapa (prehľad dejín+15 ks A3) v celkovej hodnote 182,00 eur, 2 ks 
závesná mapa SR naša vlasť+15 A3 v celkovej hodnote 182,00 eur, 25 ks obrysová mapa Slovenska 
(malá plastová) v hodnote 81,00 eur 
- kabinet SJ–1 ks rozprávková maňušková sada Červená čiapočka a Tri prasiatka +mp3 v hodnote 
39,18 eur, 6 ks školské maňušky Emócie v hodnote 27,18 eur, 6 ks maňušky Domáce zvieratá 
v hodnote 36,11 eur  
- kabinet  AJ–1 ks závesná mapa Veľká Británia+15 ks A3 v hodnote 100,00 eur, 1 ks závesná mapa 
Veľká Británia v hodnote 21,00 eur, 1 ks nástenná mapa Svet politický s vlajkami v hodnote 47,20 eur    
- kabinet školský psychológ a špeciálny pedagóg-1 ks publikácia Pedagogický asistent 
v základnej škole v hodnote 24,00 eur,6 ks USB kľúč SanDisk v celkovej hodnote 63,00 eur 
- ŠKD –  tangram a skladacie podložky CASMATINO v celkovej hodnote 166,00 eur, 5 ks stolný futbal 
pre 2 v hodnote 106,20 eur, 1 ks stavebnica lietadlo Turbo Jet 2v1 v hodnote 41,99, 1 ks Mandala 
Mini romantik a Mandala Mini Trolovia v celkovej hodnote 15,58 eur, 1 ks Togu Lopta Super v hodnote 
5,99 eur, 7 ks švihadlo 2,13 m a 5 ks švihadlo 3 m v celkovej hodnote 37,18 eur, 2 ks Lego Classic-
veľký kreatívny box+základná súprava kociek v celkovej hodnote 81,98 eur, 4 ks stavebnica 
(konštrukčná sada a doplnková sada) v celkovej hodnote 363,50 eur a ostatné spoločenské hry 
a puzzle v celkovej hodnote 180,20 eur (Dominová dráha,Kloboučku hop,Veža s číslami,Logik,Mikádo), 
1 ks CD prehrávač Orava v hodnote 29,99 a 15 ks kolobežka JUMBO v celkovej hodnote 583,50 eur   
- metodická knižnica 1.-4. ročník – 2 ks Diktáty a doplňovačky pre 4. ročník v hodnote 6,68 eur, 2 
ks Diktáty a doplňovačky pre 3. ročník v hodnote 6,68 eur, 2 ks Diktáty a doplňovačky pre 2. ročník 
v hodnote 6,68 eur, 2 ks Diktáty pre 4. triedu ZŠ v hodnote 6,68 eur, 2 ks Diktáty pre 3. triedu ZŠ 
v hodnote 6,68 eur a 2 ks Diktáty pre 2. triedu ZŠ v hodnote 6,68 eur   
- žiacka knižnica pre I. a II. stupeň -  25 ks kniha Poškoláci v celkovej hodnote 212,50 eur, 25 ks 
kniha Polnočná banka v celkovej hodnote 262,80 eur, 5 ks kniha Novobanské špacírky 1 (dar) 
v hodnote 125,00 eur, 25 ks kniha Šelmy v lavici v celkovej hodnote 297,50 eur, 25 ks kniha Na vrchol 
kopca v celkovej hodnote 247,50 eur 
 
Úbytky    3.643,10  eur    

 
Vyradené boli knihy,  poškodené a nefunkčné hry zo školského klubu detí a  učebné pomôcky 

z kabinetných zbierok fyziky, chémie, matematiky, technickej výchovy, CVČ, cvičnej kuchynky, 
pestovateľských prác a kabinetu nemeckého jazyka  (posuvné meradlo a mikrometrické  meradlo, 
chemické kliešte, technické váhy, plynové kahany, trojnožka, súradnicový systém, vreckové 



kalkulačky, uhlomer, sieťový napájač ku kalkulačke, tabuľové náradie z umelej hmoty, trojuholník, 
modely stroj. súčiastok, demonštračný panel ložiská a ohýbanie kovov, vzorkovnica, elektrický varič, 
elektrotechnická stavebnica žiacka, fit lopta, aerobiková guma, posilňovacia guma, brankárske 
rukavice, chránič kolien na florbal, lis na cesto, ručný šľahač, podložka silikónová, štepárske nože, 
obrazový súbor, vzorkovnice semien, nepoužívané metodické príručky a pracovné zošity, lopár, 
spoločenské hry a futbalová lopta). Vyradené učebné pomôcky už  nekorešpondujú s učebnými 
osnovami, knihy, hry, lopty, posilňovacie gumy sú používaním poškodené a znehodnotené a nevhodné 
na ďalšie používanie.   
 

Učebnice   
 
Prírastky   7 .411,37 eur 

 
Z príspevku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Bratislava, ktorý bol schválený  vo 

výške 7.077,00 eur (z toho 3.706,00 eur pre I. stupeň a  3.371,00 eur pre II. stupeň),   boli pre  
žiakov školy zakúpené učebnice, pracovné zošity a cvičebnice v počte 1870 ks  (v tom: šlabikáre, 
čítanky, učebnice, pracovné učebnice prírodovedy a vlastivedy, pracovné zošity zo slovenského jazyka, 
matematiky, etickej výchovy,  náboženstva pre žiakov I. stupňa a učebnice, pracovné zošity 
z matematiky a slovenského jazyka, etickej výchovy, príprava na testovanie a cvičebnice z chémie pre 
žiakov II. stupňa) v celkovej hodnote 7.077,00 eur. Okrem toho bolo zakúpených celkom  52 ks 
učebníc pre žiakov II. stupňa v celkovej hodnote 334,37 eur (v tom učebnice ruského jazyka pre 6. 
a 7. ročník a učebnice občianskej výchovy).   

 
Úbytky    7.169,59  eur 

 
Vyradené boli pracovné zošity, šlabikáre a čítanky pre žiakov 1. ročníka, ktoré sú určené len 

na jeden školský rok, pracovné zošity z etickej výchovy, náboženskej výchovy, matematiky, 
slovenského jazyka,  pracovné učebnice z prvouky,  prírodovedy a vlastivedy, cvičebnice z chémie,   
všetky poškodené učebnice  a učebnice, ktoré už nespĺňajú kritériá vyučovacieho procesu a učebnice, 
ktoré nie sú v súlade so štátnym inovovaným vzdelávacím programom.  
 

Cudzí majetok  
Jedná sa o majetok evidovaný na podsúvahovom účte. Zahŕňa interaktívnu tabuľu 

s dataprojektorom, notebook, router a 20 ks tabletov.   Na  Základnú školu Jána Zemana Nová Baňa 
bol tento majetok dodaný  v  roku 2014 v rámci národného projektu „Elektronizácia vzdelávacieho 
systému a regionálneho školstva“. 

 
Poistenie majetku 

 
V zmysle aktualizácie poistenia majetku a zodpovednosti za škodu bola v roku 2017  

s poisťovňou Generali Slovensko, a.s. Bratislava uzatvorená nová poistná zmluva č. 2405515740. 
Predmetom zmluvy je poistenie nasledovného majetku: budovy a iné stavby vrátane multifunkčného 
ihriska, všetky sklenené časti budovy a stavebné súčasti budovy, súbor hnuteľného majetku a cudzí 
hnuteľný majetok užívaný školou (elektronické zariadenia). Poistné pre budovy a iné stavby sa 
vzťahuje na  požiar, živel celý, vodovodné škody, odcudzenie stavebných súčastí, poškodenie skla 
a náraz dopravného prostriedku. Poistné  ostatného hnuteľného majetku, včetne cudzieho majetku, sa 
vzťahuje na  požiar, živel celý, vodovodné škody, odcudzenie a  úmyselné  poškodenie.    
 
Inventarizačné rozdiely neboli zistené. 
Účtovný stav súhlasí s fyzickým stavom.  
 
V Novej Bani, dňa 31.01.2022     
 
 
 
 
 
                                                                                          Mgr. Mária Jankoveová 
                                  riaditeľka školy 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Materská škola, Nábrežná 2, 968 01  Nová Baňa 
 

 
Správa o inventarizácii a o hospodárení s majetkom mesta v správe materskej školy 

k 31.12. 2021 
 
 K 31. 12. 2021  bola vykonaná inventarizácia majetku MŠ a ŠJ. Inventúra bola vykonaná 
v zmysle zákona  o účtovníctve číslo 431/2002 Z.z. na základe príkazu primátora mesta k vykonaniu 
inventarizácie majetku a záväzkov. Inventarizáciu vykonala inventarizačná komisia menovaná 
primátorom mesta.  
  
 
Na základe zistených skutočností predkladáme nasledovné údaje: 
 
 
Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2021 v eur: 
Aktíva:    Obstarávacia cena  Zostatková hodnota   
       k 31. 12. 2021        k 31. 12. 2021  
1. Pozemky:           35 581,27 eur       35 581,27 eur   
2. Stavby:                           1 126 525,81 eur                      767 048,36 eur 
3. Samost.hnut.veci         29 471,05  eur                 14 445,24 eur 
    Spolu:                                             1 191 578,13 eur                    817 074,87 eur 
 
 
Celkové odpisy majetku v roku 2021 boli v sume 33 944,80 eur. 
Celkové oprávky dlhodobého majetku k 31.12.2021 boli 374 503,26 eur. 
 
 
 
4. Zásoby: 
Krátkodobé zásoby – potraviny                                                                    1 060,50 eur   
Spolu:                                                                                                   1 060,50 eur 
 
5. Pohľadávky 
Krátkodobé pohľadávky - preplatok el.energie r. 2021                         167,39 eur 
Spolu:                   167,39 eur 
                                
6. Bankové účty: 
Bežný výdavkový účet                                   81,71 eur        
Depozitný účet                                51 721,38 eur  
Sociálny fond                                                1 357,87 eur 
Príjmový účet                                                     20,00 eur  
Stravovací účet                                                           4 624,54 eur 
Spolu bankové účty:                                                                              57 805,50 eur 
 
7. Pokladnica                                                                                                   0      eur 
 
 
 
Spolu aktíva :                                                                                      876 108,26 eur 
 
 
 
 
 
 



Pasíva: 
 
1. Výsledok hospodárenia -rozdiel majetku a záväzkov                       - 5 948,13 eur 
ktorý sa skladá z:  
Preplatok RN ŠJ Kolibská                                                            -       8,00 eur 
Preplatok RN ŠJ Nábrežná                                                                          -      49,00 eur 
Preplatok RN Štúrova                                                                                 -      20,00 eur 
Preplatok  školné 12/2021               -     945,00 eur   
Preplatok stravné ŠJ Kolibská                                                                      -  1 315,37 eur  
Preplatok stravné ŠJ Nábrežná                                                                    -  3 544,11 eur 
Preplatok stravné ŠJ Štúrova                                                                       -    925,90 eur  
Sklady – potraviny         1 060,50 eur 
Nevyfakturované dodávky – COOP jednota             -     201,25 eur 
 
 
 
2. Záväzky: 
Záväzky voči zriaďovateľovi        -     neodvedené príjmy             4 588,06 eur 

-  zostatková hodnota dlhodobo 
                                                      hmotného majetku                             817 074,87 eur 

-  neminutá dotácia                                      305,58 eur 
   
 
Dlhodobé záväzky – Sociálny fond                                          1 357,87 eur 
 
 
Krátkodobé záväzky: 
 
 
Prijaté preddavky -  preplatky za stravné                                                      6 807,38 eur 
Nevyfakturované dodávky – MŠ a  ŠJ                    201,25 eur 
 
Ostatné záväzky – ide o mzdy a odvody za mesiac december 2021  a to : 
- záväzky voči zamestnancom                                  30 045,95 eur 
- záväzky voči orgánom sociálneho a  zdravotného poistenia                         18 446,90 eur 
- záväzky voči daňovému úradu                                              3 228,53 eur 
 
 
 
Spolu pasíva :                                                                876 108,26 eur 
 
 
 
Stav majetku na podsúvahových účtoch k 31. 12. 2021 v €: 
 
Stav majetku materskej školy 
DDHM:                                               186 162,00 eur 
DDNM:                                     6 566,08 eur 
Stav majetku školskej jedálne  
DDHM:                                                    55 404,18 eur 
DDNM:                                                                                                       213,30 eur 
Spolu:                                                                                                    248 345,56 eur 
 

 
Organizácia má zatriedený majetok v súlade so  smernicou o obehu účtovných dokladov.  

 
 
 



 
Prírastky, úbytky majetku na podsúvahových účtoch a DDHM,DDNM v roku 2021: 
  
Prírastky majetku 
 
DDNM MŠ Nábrežná 
Do DDNM bol zaradený majetok v sume 359,00 eur –aSc agenda, licencia na využívanie softvéru. 
 
 
 
DDHM MŠ Nábrežná 
 
Do DDHM bol zakúpený majetok v celkovej sume 10 050,29 eur. Zakúpili sme učebné a didaktické 
pomôcky –stavebnice playstix, magnetické zvieratá, domčeky, autá, skladacie podložky 
Casmatino,Kulimag, MagCars34, puzzle, drevené stavebnice rytmické súpravy, hudobné valce, 
zvonkohru,detské bicykle, florbalový set žehličku, germicidne lapmy, skrine, stojany na bicykle, 
zrkadlo, šatníkové skrine, skúšačku napätia a iné. 
 
DDHM ET Kolibská 

Do DDHM ET Kolibská pribudol  majetok v sume 3 321,60 eur. Boli zakúpené zásobníky na papierové 
uteráky, pračka, interaktívna tabuľa, germicidna lampma, skladacie podložky Casmatino, pružinové 
hojdačky , drevený domček ,učebné a didaktické pomôcky  a iné. 

DDHM  ET Štúrova               

Do DDHM pribudol majetok v celkovej sume 3 468,63 eur. Zakúpili sme  interaktívnu tabuľu , 

didaktické a učebné pomôcky – magnetické stavebnice, dopravné značky, detské odrážadlá, skladacie 

podložky Casmatino, žehličku, germicidne lampy, čistič okien Karcher, zrkadlá, sušičky na výkresy, 
zásobník na papierové uteráky  a iné. 
DDHM ŠJ Nábrežná    

Do DDHM pribudol majetok v sume 1 812,32 eur. Pribudol miešací hák,  nerezový pracovný stôl + 
zásuvkový blok, materiálno- spotrebné normy, čistič krájača kociek, držiak na 6 diskov  a iné. 
 
DDHM ŠJ Štúrova  
 
Do DDHM bol zakúpený majetok v sume 234,20 eur. Zakúpili sme smaltované gastronádoby 
a materiálno – spotrebné normy a iné. 
 
DDHM ŠJ Kolibská  
     
Do DDHM bol zakúpený majetok v sume 124,17 eur. Zakúpili sme plynovú fľašu s podstavcom, 
materiálno - spotrebné normy a iný drobný inventár. 
 
                         
 

Spolu prírastky  DHM a DDHM:                                                                           19 370,21 eur 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úbytky majetku - vyradený  majetok z evidencie 
 
DDHM MŠ Nábrežná 
 
Z evidencie bol vyradený majetok v sume  2 310,44 eur. Boli vyradené skrinky na hračky, skriňa 
Poľana, kancelárske stoličky, tlačiareň Minolta, DVD prehrávač, mikrovlnná rúra, koberec, stoly, 
laminátor , veža so strieškou a šmykľavkou ,hračky a učebné pomôcky a iné. 
 
DDHM ET Štúrova 
 
Z evidencie bol vyradený majetok v sume 956,77 eur – didaktická sada ,pc zostava, stavebnica 
Technik, televízor, detská rytmika, sponex mopy a iné. 
 
DDHM ET Kolibská 

Z evidencie bol vyradený majetok v sume 285,47 eur – práčka Beko. 
 
 
DDHM ŠJ Štúrova 
 
Z evidencie bol vyradený majetok v sume 49,90 eur – materiálno- spotrebné normy. 
 
DDHM ŠJ Kolibská 
 
Z DDHM  bol vyradený majetok v sume 49,90 eur – materiálno – spotrebné normy. 
 
DDHM ŠJ Nábrežná 
 
Z DDHM bol vyradený majetok  v sume 1 186,58 eur – kuchynský robot ETA Gratus, materiálno – 
spotrebné normy, jednodrez, monitor, stolík, kuchynská linka a iné. 
 
 
 
   Spolu úbytky DHM a DDHM:                                                                                  4 839,06 eur 
 
 
 
 
Poistenie majetku 
 
   Majetok je poistený pre prípad zničenia majetku živelnou pohromou, vodovodnou udalosťou 
a pre prípad krádeže. Poistené sú budovy MŠ a tiež majetok darovaný z Metodicko-pedagogického 
centra. 
  

O vykonaní inventarizácie boli zhotovené inventarizačné zápisy.  Fyzický stav majetku súhlasí 
so stavom v účtovníctve. 
 
 
 
 
V Novej Bani, 22. 02. 2022      Katarína Štrbová 
         riaditeľka MŠ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základná umelecká škola, Kollárova 310/5, 968 01 Nová Baňa 
 

Správa o inventarizácii a o hospodárení 
s majetkom mesta v správe Základnej umeleckej školy k 31.12.2021 

 
 
 V Základnej umeleckej škole Nová Baňa bola v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov a na základe príkazu primátora mesta Mgr., MVDr. Branislava Jaďuďa, 
MBA zo dňa 15.12.2021 a príkazu riaditeľky školy Mgr. Marty Urdovej k vykonaniu inventarizácie 
vykonaná k 31.12.2021 inventarizácia  majetku a záväzkov mesta Nová Baňa.  Inventarizáciu vykonala 
ústredná inventarizačná komisia menovaná primátorom mesta a 6 dielčích inventarizačných komisií 
menovaných riaditeľkou Základnej umeleckej školy.  
 

 Inventarizovaný bol nasledovný majetok a záväzky:  
 
 
Aktíva (prehľad v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta): 
 

Názov Účet OC 
k 1.1.2021 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

Oprávky za 
rok 2021 

ZC 
k 31.12.2021 

Pozemky 031      5 039,17        0 0 0        5 039,17 

Stavby 021  110 152,99 0 0 0    67 911,97      42 241,02 

Samostatné 
hnuteľné veci 
a súbory hnut. vecí 

022    59 335,39 0 0 0    38 226,27       21 109,12 

Spolu DHM  174 527,55   0        0 0   106 138,24      68 389,31 

 
 

Názov Účet Zostatok 
k 31.12.2021 Popis 

Bankové účty-SF 221       454,92 Fin.prostriedky soc. fondu 

Bankové účty-
depozit 

221      34 332,48 Prostriedky na mzdy 24 888,38 eur, odvody 8.808,50 
eur , DoVP 585,60 eur, SF 50,00 eur 

Príjmový účet 223      0  

Výdavkový účet 222       78,35 Neminuté finančné prostriedky 

Spolu      34 865,75 Finančné účty 

Náklady budúcich 
období 

381         199,61 Faktúry dodávateľom-poistné, služby STP APV-WINPAM, 

telekomunikačné služby 

 
 
Aktíva spolu 103 454,67 eur 
68 389,31 eur (zostatková hodnota DHM) + 34 865,75 eur (bankové účty) + 199,61 eur (náklady 
budúcich období) 
  
  
 
 
 
   
            



Pasíva (prehľad v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta): 
 

Názov Účet Zostatok 
k 31.12.2021 Popis 

Hosp.výsledok 
(rozdiel majetku a 
záväzkov) 

 -885,80  -    5,89 eur VH za predchádzajúce obdobie 

 - 879,91 eur VH za účtovné obdobie 

Zúčt.odvodov 
príjmov RO  

351 0,00   

Záväzky voči 
zriaďovateľovi 

355       68 467,66 68 389,31 eur - zostatková cena majetku, neminutá 

dotácia (78,35 eur) 

Dlhodobé záväzky 
Záväzky zo SF 

472           454,92 Neminuté finančné prostriedky na účte SF 

Dodávatelia  321      1 085,41 Neuhradené faktúry k 31.12.2021 

Iné záväzky 379 80,18 Odborové príspevky (46,58 eur), DDP zamestnanca 

(33,60 eur)  

Záväzky voči 
zamestnancom 

331    19 483,14 Mzdy pre zamestnancov za 12/2021 

Zúčt.s orgánmi soc.a 
zdrav.poistenia 

336       12 145,78 Odvody do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a 

príspevok ZM na DDP za 12/2021 

Ostatné priame dane 342          2 623,38  Daň zo mzdy za 12/2021 

Spolu pasíva        103 454,67  

 
 
Podsúvahové účty: 
 

Názov Účet ZC 
k 01.01.2021 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

ZC 
k 31.12.2021 

DDHM 751 86 834,97 6 464,82 0,00 93 299,79 

DDNM 751 708,06   708,06 

OTE 753 4 477,79 38,70 0,00 4 516,49 

Kabinetné zbierky 754 11 491,20 256,50 11,33 11 736,37 

Učiteľská knižnica 754 830,58 0,00 0,00 830,58 
Spolu  104 342,60 6 760,02 11,33 111 091,29 

 
 
 
DDHM  
  
Prírastky  6 464,82 eur - zakúpili sme 1 ks Heligónka Hlaváček (1 280,00 eur), 1 ks guličkový lis 
Kulíšek (99,00 eur), 1 ks notebook Acer+office 2019 (780,00 eur), 3 ks notebook HP+office 2019 (1 
635,00 eur), 1 ks rezačka Fellowes (57,82 eur), 3 ks sochársky stojan (170 eur), 1 ks chromatický 
akordeón Weltmeister  (1 600,00 eur), 1 ks gitara Gomera (364 eur), 1 ks púzdro na ¼ kontrabas 
(179 eur), 4 ks zrkadlá (300 eur).  
Úbytky              0,00 eur 
 
 
 



 
DDNM 
 
Prírastky  0,00 eur   
Úbytky      0,00 eur 
 
OTE   
 
Prírastky  38,70 eur – 3 ks gitarová podnožka.  
Úbytky       0,00 eur 
 
Kabinetné zbierky 
 
Prírastky 256,50 eur – notový materiál-gitarová škola pre začiatočníkov (22,87 eur), Žitava (23 
eur), Kukulienka kde si bola (12 eur), Piesne pani Zimy, pre spev, klavír a flautu (15 eur),  
knihy do výtvarného odd.: Dravce a sovy (7,99 eur), Ryby (18,19 eur), Moja motýlia záhrada (13,49 
eur), Radosť z pozorovania hmyzu (19,90 eur), 100 najlepších fotografií z divočiny (11,35 eur), Vtáky 
parkov a záhrad (7,99 eur), Textilné techniky (29,65 eur), Kreatívne omalovánkové techniky ( 4,36 
eur), Originálne textilné techniky (9,79 eur), Digitálne maliarske techniky (28,49 eur),  Všetko o práci 
s drevom (23,48 eur), Vtipné papierové figúrky (3,43 eur), Papierové koláže (2,90 eur), Šperky 
z papiera (2,62 eur). 
Úbytky       11,33 eur – vyradený notový materiál Pesničky na texty zo Zorničky 1 a 2 (10,50 eur), 
Ľudové piesne pre zbor (0,83 eur). 
 
Učiteľská knižnica 
 
Prírastky 0,00 eur 
Úbytky    0,00 eur  
 
Poistenie majetku 
 
Základná umelecká škola ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu poistnou 
zmluvou č.2405933492 zo dňa 11.01.2018 s Generali Poisťovňou a.s. Rozsah poistenia – budova školy 
– poistné riziká požiar, živel celý, vodovodné, náraz DP + pripoistenie stavieb na odcudzenie 
stavebných súčastí a vandalizmus. Základný rozsah poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu – 
poistenie zodpovednosti za škodu na veciach užívaných poisteným a poistenie náhrady nákladov 
zdravotnej poisťovne a náhrady nákladov Sociálnej poisťovne. 
 
 
Inventarizačné rozdiely zistené neboli. 
 
Účtovný stav súhlasí s fyzickým stavom.  
 
 
 
V Novej Bani, dňa 22.02.2022 
 
 
                      Mgr.Marta Urdová  
                                  riaditeľka školy 
 
 
 
 



Centrum voľného času, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa 

 

Správa o inventarizácií  a o hospodárení 
S majetkom  mesta v správe Centra voľného času k 31.12.2021 

 

     V Centre voľného času  bola v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov a na základe príkazu primátora mesta Mgr., MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA  zo dňa 
15.12.2021 a príkazu riaditeľky Centra voľného času PaedDr. Tatiany Polcovej vykonaná inventarizácia 
majetku a záväzkov k 31.12.2021.  Inventarizáciu vykonala inventarizačná komisia menovaná 
primátorom mesta. 

Inventarizovaný bol nasledovný majetok a záväzky : 

Aktíva ( prehľad v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta ): 

Názov 
 

Účet OC 
k 1.1.2021 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+/- 

Oprávky k 
31.12 2021 

ZC  k 
31.12.2021 

Pozemky 031 6 675,30 0 0 0 0 6 675,30 

Stavby 021 103 429,93 0 0 0 44 528,39 58 901,54 

Spolu DHM  110 105,23 0 0 0 44 528,39 65 576,84 

 

Názov Účet Zostatok 
K 31.12.2021 

Popis 

Bankové účty  - SF 221 679,45 Fin. prostriedky sociálneho fondu 

Bankové účty – 
depozit 

221 6 718,93 Prostriedky na mzdy a odvody 

Príjmový účet 223 0,00 
 

Výdavkový účet 222 371,02 Zostatok na výdavkovom účte 
Spolu 
 

 7 769,40 Finančné účty 

 

Ostatné 
pohľadávky 

315 868,03      0,15 eur preplatok  el. energia    12/2021 
867,88 preplatok plyn r.2021 
                    

 

Aktíva spolu 74 214,27 eur 

65 576,84 eur ( zostatková hodnota DHM ) + 7 769,40  eur ( finančné účty ) + 868,03 eur  (ostatné 
pohľadávky preplatok el. energia+plyn ) 

 

 



 

Pasíva ( prehľad v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta ) : 

Názov Účet Zostatok 
K 31.12.2021 

Popis 

Hosp. výsledok 
( rozdiel majetku a 
Záväzkov ) 

 -91,77 - 91,77  eur nevyfakturované dodávky 
 
 

Zúčtovanie odvodov 
príjmov RO 

351 868,03     0,15 vyúčtovanie el. energie 12/2021 
867,88 vyúčtovanie plyn r.2021 

Záväzky voči 
zriaďovateľovi 

355 65 947,86 + 65 576,84  eur zostatková cena majetku a 
+      371,02 eur  nevyčerpaná dotácia zostatok na 
bežnom účte 

Dlhodobé záväzky zo 
SF 

472 679,45 Neminuté finančné prostriedky na účte SF 

Dodávatelia 321 0 Neuhradení  dodávatelia k 31.12.2021 
Záväzky voči 
zamestnancom 

331 
342 

4 363,66 Mzdy pre zamestnancov za 12/2021 + daň zo 
mzdy za 12/2021 

Zúčt. s orgánmi soc. 
a zdrav. poistenia 

336 2 342,29 Odvody do zdravotných poisťovní, sociálnej 
poisťovne za 12/2021 

Záväzky z obstávok 
miezd a platov 

379 12,98 odbory 12/2021 

Nevyfakturované 
dodávky 

326 68,32 + 15,90 eur Datalan 
+ 20,60 eur Slovak Telekom 
+ 31,82 Lindström 

Spolu pasíva  74 374,36  
 

Podsúvahové účty : 

Názov Účet ZC 
k 1.1.2021 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

ZC 
k 31.12.2021 

DDHM 751 35 558,80 2 360,84 2 140,14 35 779,50 
DDNM 751 1 549,15 99,00 ,00 1 648,15 
Spolu  37 107,95 2 459,84 2 140,14 37 427,65 

 

DDHM 

 

Prírastky 2 360,84 eur -  germicídne žiariče (120 eur), PC zostava (540 eur), náhradný diel pre grafický 
vysekávač (46,19 eur), sada odpad. košov na recykláciu (67,14 eur), externý HDD (126 eur), terčovnica 
slamená okrúhla (54,70 eur), separovací kontajner hnedý ( 40,02 eur), PC zostava ASUS (620 eur), LCD 
monitor ACER (169 eur), jedálenský stôl biely (115 eur), šijací stroj JANOME (462,79 eur) 

Úbytky  2 140,14 eur -  fotoaparát Nikon (299 eur), stolík (34 eur), koberec (119,80 eur), PC HP 
Compax Elite (280 eur), Element Portable HDD Samsung (67,90 eur), strešná plachta biela (65 eur), 
džberová striekačka (141,60 eur), externý HDD Maxtor (59 eur), párty stany (270 eur), Switch (58,20 



eur), ohrievač prietokový (122,90 eur), mikrofón Sekaku (96,26 eur), poštová schránka (34,52 eur), PC 
zostava Intel Cerelon (418 eur), drez nerez. (73,96 eur) 

 

 

DDNM 

 

Prírastky  99,00 eur  
Úbytky       0,00 eur 
 
 
 
Poistenie majetku 
 
Centrum voľného času má uzatvorenú poistnú zmluvu s Kooperativa poisťovňou , budova je poistená  
pre prípad poškodenia , alebo zničenia majetku živelnou alebo vodovodnou udalosťou, všeobecná 
zodpovednosť za škodu. 
 
Inventarizačné rozdiely zistené neboli . 
Účtovný stav súhlasí s fyzickým stavom . 
 
 
 
 
V Novej Bani dňa 19.1.2022 
 
 
 
 
 
 
        PaedDr. Tatiana Polcová 
        riaditeľka CVČ 
 

 

 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu :                                 Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2021    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Predkladá :                            Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta  

Spracovateľ :                        PhDr. Janette Brnáková  

Materiál obsahuje :           1)  Návrh na uznesenie  

                                          2) Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2021  

                                          3) Správy o hospodárení rozpočtových  a príspevkových organizácií 

                                          4) Stanovisko hlavnej kontrolórky    

 

V Novej Bani, dňa 27.4.2022        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh na uznesenie  

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

Berie na vedomie  

1/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu  mesta Nová Baňa . 
2/ Vysporiadanie schodku po úprave o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu a ďalšie 
účelovo určené finančné prostriedky v sume 82 099,39 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zo zostatku finančných operácií vo 
výške 382 822,01EUR. 
3/ Správu o hospodárení Základnej školy, Materskej školy, Základnej umeleckej školy, Centra 
voľného času a Technických služieb mesta .  
 
Schvaľuje  

1/ Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v sume 246 316,27 EUR na tvorbu rezervného fondu.   
2/ Zúčtovanie straty z podnikateľskej činnosti mesta Nová Baňa vo výške 1359,62 EUR s účtom 428 – 
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
3/ Zúčtovanie straty z hlavnej činnosti TS vo výške 22352,07 EUR do nevysporiadaného výsledku 
hospodárenia minulých rokov a zúčtovanie zisku z podnikateľskej činnosti TS vo výške 309,54 EUR 
do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov. 
4. Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2021 a celoročné hospodárenia mesta Nová Baňa za rok 
2021 bez výhrad.  

 



NÁVRH 

 

 

Záverečný účet Mesta Nová Baňa  

za rok 2021 
 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 

 
 

 

 
Predkladá : Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta   
                                                                                                     

 Spracoval : PhDr. Janette Brnáková   

 

 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa  
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1. ROZPOČET MESTA NA ROK 2021 

 Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2021 bol základným nástrojom finančného hospodárenia 

mesta v roku 2021. Rozpočet bol vypracovaný podľa ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Schválený rozpočet mesta na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný.  

 

             Hospodárenie mesta sa riadilo podľa rozpočtu na rok 2021 schváleného mestským 

zastupiteľstvom dňa 29.12.2020 uznesením č. 130/2020.  

              Rok 2021 bol z pohľadu plnenia rozpočtu náročný na viaceré zmeny, čoho dôsledkom bola 

i nutnosť prerokovávať v orgánoch samosprávy uvedené vplyvy a následne korigovať rozpočet.  

 

Bol zmenený :  

 

a) rozpočtovými opatreniami v kompetencií primátora mesta :  

1 zmena  dňa 16.3.2021  

2 zmena  dňa 17.3.2021  

3 zmena  dňa 22.3.2021  

4 zmena  dňa 25.3.2021  

5 zmena  dňa 30.3.2021  

6 zmena  dňa 1.6.2021  

7 zmena  dňa 9.6.2021  

8 zmena  dňa 16.6.2021  

9 zmena  dňa 18.6.2021  

10 zmena dňa 8.7.2021  

11 zmena dňa 19.7.2021  

12 zmena dňa 21.7.2021  

13 zmena dňa 30.7.2021  

14 zmena dňa 2.8.2021  

15 zmena dňa 11.8.2021  

16 zmena dňa 13.8.2021  

17 zmena dňa 6.9.2021  

18 zmena dňa 8.9.2021  

19 zmena dňa 29.9.2021  

20 zmena dňa 1.10.2021  

21 zmena dňa 7.10.2021  

22 zmena dňa 13.10.2021  

23 zmena dňa 8.11.2021  

24 zmena dňa 10.11.2021  

25 zmena dňa 2.12.2021  

26 zmena dňa 3.12.2021  

27 zmena dňa 7.12.2021  

28 zmena dňa 17.12.2021  

29 zmena dňa 30.12.2021  
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b) zmenami v kompetencií mestského zastupiteľstva :   

1. zmena dňa 24.2.2021 schválená  uznesením č. 8/2021 

2. zmena dňa 28.4.2021 schválená uznesením č. 22/2021 

3. zmena dňa 26.5.2021 schválená uznesením č. 52/2021 

4. zmena dňa 23.6.2021 schválená uznesením č. 70/2021 

5. zmena dňa 14.7.2021 schválená uznesením č. 87/2021 

6. zmena dňa 22.9.2021 schválená uznesením č. 97/2021 

7. zmena dňa 24.11.2021 schválená uznesením č. 142/2021 

8. zmena dňa 15.12.2021 schválená uznesením č. 153/2021 

 

 

Rozpočet mesta k 31.12.2021 v celých EUR 

 

  Schválený rozpočet rozpočet po zmenách skutočnosť k 31.12.2021 

Celkové príjmy  5 794 114 7 154 489 7 090 068 

bežné príjmy  5 241 131 5 596 532 5 662 274 

bežné príjmy RO 251 517 283 136 265 301 

kapitálové príjmy  109 573 320 040 356 962 

príjmové finančné operácie 191 893 938 368 785 393 

príjmové finančné operácie RO 0 16 413 20 139 

        

celkové výdavky 5 794 114 7 154 489 6 761 652 

bežné výdavky 2 726 033 3 278 898 3 098 257 

bežné výdavky RO 2 531 937 2 619 960 2 704 209 

kapitálové výdavky 421 144 1 044 312 757 153 

kapitálové výdavky RO 6 000 25 656 25 640 

výdavkové finančné operácie 109 000 185 663 176 393 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 v celých EUR 

1. Celkové rozpočtované príjmy  ( mesto + RO) 

 
Schválený rozpočet na rok 2021 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

7 154 489,26 7 090 068,57 99,09 

 
Z rozpočtovaných celkových príjmov 7 154 489,26  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

7 090 068,57   EUR, čo predstavuje 99,09 % plnenie.    

 

 

2. Celkové rozpočtované príjmy mesta  ( bez RO) 

 
Schválený rozpočet na rok 2021 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

6 854 940,26 6 804 629,18 99,26 % 
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1) BEŽNÉ PRÍJMY :  

Schválený rozpočet na rok 2021 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

5 596 532,00 5 662 274,09 101,17 

 
Z rozpočtovaných bežných príjmov 5 596 532  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

5 662 274,09   EUR, čo predstavuje  101,17 % plnenie.  

 
1.1) BEŽNÉ PRÍJMY - DAŇOVÉ PRÍJMY :  

 
Schválený rozpočet na rok 2021 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

3 799 319 3 846 421,39 101,23 

 
Z rozpočtovaných daňových príjmov 3 799 319  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 

3 846 421,39   EUR, čo predstavuje  101,23 % plnenie.    

 

Podrobný prehľad plnenia daňových príjmov je uvedený v nasledovnej tabuľke :  

 

Názov 
Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť plnenie  

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 v % 

 111003 - Výnos dane  3 002 000,00 3 089 300,00 3 136 280,75 101,52 

 121001 - daň z pozemkov 83 000,00 83 000,00 87 288,95 105,16 

 121002 -  daň zo stavieb 316 000,00 316 000,00 318 823,60 100,89 

 121003- daň z bytov 13 500,00 13 500,00 13 380,29 99,11 

 133001- daň za psa  5 500,00 5 500,00 5 511,20 100,2 

 133003- nevýherné hracie príst. 33,00 33,00 0,00 0 

 133004- za predajné automaty 100,00 100,00 66,40 66,4 

 133006- z ubytovania 3 000,00 3 000,00 2 265,55 75,51 

 133012 za verejné priestranstvá 700,00 1 811,00 1 679,15 92,71 

 133013- poplatok za KO 249 600,00 249 600,00 244 371,78 97,9 

 133014- za jadrové zariadenia 36 753,00 36 753,00 36 753,72 100 

 134001- za dobývací priestor 722,00 722,00 0,00 0 

  3 710 908,00 3 799 319,00 3 846 421,39 101,23 

 
Príjem v najvýznamnejšej položke – Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve bol v 

sume  3 136 280,75 Eur, čo je o 134 280,75 Eur viac ako sme plánovali.  

 

 

1.2) BEŽNÉ PRÍJMY - NEDAŇOVÉ PRÍJMY (BEZ GRANTOV A TRANSFEROV) :  

 
Schválený rozpočet na rok 2021 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

527 304 548 353,13 103,99 

 
Z rozpočtovaných nedaňových príjmov 527 304 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021  v sume  

548 353,13 EUR, čo predstavuje 103,99 % plnenie.   

 

Podrobný prehľad plnenia nedaňových príjmov je uvedený v nasledovnej tabuľke :  
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Názov 
Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť plnenie  

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 v  % 

 212002- z prenajatých pozemkov 93 000,00 93 000,00 123 556,81 132,85 

 212003- z prenajatých budov 99 000,00 94 637,00 87 435,09 89,21 

 221004- správne poplatky 16 150,00 18 782,00 20 919,00 111,37 

 222003- za porušenie predpisov 5 000,00 5 600,00 8 024,00 143,28 

 223001- z predaja výrobkov 216 061,00 233 150,00 226 777,42 97,26 

 223004- z predaja prebytočného majetku  0,00 150,00 150,00 100,00 

 229005- za znečisťovanie ovzdušia 2 000,00 2 400,00 2 366,08 98,58 

 292006- z náhrad poistného plnenia 0,00 1 772,00 1 772,71 100,00 

 292008- z odvodu hazardných hier 24 700,00 24 700,00 24 141,68 97,73 

 292009- z odvodu príjmov TS 0,00 52 303,00 52 303,14 100,00 

 292017- z vratiek  0,00 810,00 811,20 100,14 

 292027- trovy konania  0,00 0,00 96,00 0,00 

  455 911,00 527 304,00 548 353,13 103,99 

 
Nedaňové príjmy boli tvorené  z príjmov  :  

a) z vlastníctva majetku 

-  za prenájom nebytových priestorov 87 435,09 EUR 

- z prenájmu pozemkov vo výške 123 556,81 EUR.   

b) Administratívne poplatky a iné poplatky, platby a príjmy 

- správne poplatky 20 919,00 EUR v tom ( vodné stavby, matrika, výrub stromov, overovanie, ) 

- pokuty 8 024,00 EUR z toho pokuty MsP 2160 Eur, Stavebný úrad 5 864,00 Eur 

- z predaja výrobkov 226 777,42 EUR v tom : preddavky na teplo, opatrovateľská služba, odpadové 

vody, refundácie , príjem z bytov ( MsBP), preplatky za teplo, refundácia GP, za prieskumné územie 

c) iné nedaňové príjmy   

- z predaja prebytočného majetku, za znečisťovanie ovzdušia, z náhrad poistného plnenia, z výťažku 

hazardných hier, z odvodu príjmov TS, vratiek a trov konania 

  

1.3) BEŽNÉ PRÍJMY – GRANTY A TRANSFERY:  

 
Schválený rozpočet na rok 2021 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1 269 909 1 267 499,57  99,81 

 
Súčasťou bežných príjmov sú aj Granty a transfery, ktoré boli prijaté v celkovej výške 1 267 499,57 

Eur. Prijímateľom týchto účelovo určených prostriedkov je mesto, ale aj jednotlivé právne subjekty v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Najväčší objem transferov je určený na prenesený výkon štátnej 

správy na úseku školstva v sume 884 087,00 Eur. 

 

Názov 
Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť plnenie  

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 v % 

 312001- Transfery zo ŠR 207 037,00 354 130,00 294 884,51 83,27 

 312012- Transfer  ZŠ 836 437,00 836 437,00 884 087,00 105,27 

 312012 27 838,00 37 447,00 35 889,30  

 312007- z rozpočtu obcí  0,00 468,00 468,72 100,00 

 311- Granty, dary 0,00 38 427,00 49 170,04 127,95 

 315- Od iných subjektov DPO 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 

  1 074 312,00 1 269 909,00 1 267 499,57 99,81 
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Prehľad prijatých grantov a transferov 

 

Poskytovateľ účel suma  

Environmentálny Fond príspevok na triedený zber  7 583,48 

ŠR    výchova a vzdelávanie- ZŠ 850,00 

ŠR stravovacie návyky 77 839,50 

ŠR školské pomôcky  149,40 

ŠR  vzdelávacie poukazy 6 912,00 

ŠR  odchodné 1 429,00 

ŠR  dopravné 638,00 

ŠR  výchova a vzdelávanie - MŠ 19 084,00 

ŠR učebnice ZŠ 7 077,00 

ŠR  asistent učiteľa- ZŠ 32 512,00 

ŠR asistent učiteľa - MŠ 15 987,82 

ŠR projekt Múdre hranie - MŠ 1 000,00 

ÚPSVaR  rodinné prídavky  1 240,40 

Z rozpočtu obcí  CVČ 468,72 

ŠR  matrika 15 894,61 

ŠR  miestne komunikácie  315,96 

ŠR  životné prostredie  716,76 

ŠR register obyvateľov 2 413,62 

ŠR register adries 160,40 

ŠR prenesené kompetencie ZŠ 884 087,00 

ŠR stavebný úrad 9 477,48 

ŠR voľby 1 029,27 

ŠR sčítanie domov  11 175,58 

ŠR Nízko uhlíková stratégia 12 950,07 

ŠR Nízko uhlíková stratégia 1 523,54 

ŠR nájomné - Covid 7 826,30 

ÚPSVaR odmeny opatrovateľky - Covid 14 431,23 

ŠR náklady COVID 19 65 995,19 

ŠR podpora štúdia - ZŠ 190,00 

ŠR ZŠ- Covid pomôcky 6 330,00 

ÚPSVaR zamestnávanie  5 881,20 

ÚPSVaR NP POP - MŠ 2 160,00 

DPO SR DHZ  3 000,00 

  Cyklopreteky 15 000,00 

  dar na Tajchovú osmičku 250,00 

  dar na NN- STK 743,04 

OZ Centráčik dar na workoutovú zostavu 3 177,00 

OOCR GRON Feratta 20 000,00 

súkromný darca  neurčený 10 000,00 

 
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.  
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2) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :  

 
Schválený rozpočet na rok 2021 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

320 040 356 962,27 111,53 

 
Prehľad kapitálových príjmov :  

 

Názov 
Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť plnenie  

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 v % 

 322001- Wifi pre teba 14 250,00 14 250,00 0,00 0,00 

 231- z predaja budov 0,00 50 000,00 60 500,00 121,00 

233001- z práva na odstrel 3 603,00 3 603,00 3 602,79 99,99 

 233001- z predaja pozemkov 91 720,00 252 187,00 292 859,48 116,12 

  109 573,00 320 040,00 356 962,27 111,53 

 

Kapitálové príjmy mesta boli v sume 356 962,27 Eur, čo predstavuje 111,53 % plnenie . Príjmy boli 

tvorené príjmami :    

- z predaja budov  60 500 Eur.  

- z  práva na odstrel  3 602,79 Eur.  

- z predaja pozemkov 292 859,48 Eur.  

  

 

 

 3) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :  

 
Schválený rozpočet na rok 2021 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

938 368,26 785 392,82 83,69 

 

Prehľad príjmových finančných operácií :  

 

Názov 
Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť plnenie  

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 v % 

 456005- IOMO- správny poplatok 0,00 0,00 4,00 0,00 

 453-  fin. prostriedky z 2020 4 000,00 73 437,26 69 437,84 100,00 

 454001- prevod z rezervného fondu 187 893,00 801 931,00 663 450,98 82,73 

 456002- finančné zábezpeky 0,00 63 000,00 52 500,00 83,33 

  191 893,00 938 368,26 785 392,82 83,69 

  
Do finančných príjmových operácií spadá zapojenie finančných prostriedkov do príjmovej časti 

rozpočtu:  

- prostriedky rezervného fondu: 663 450,98 Eur  

- prijaté finančné zábezpeky: 52 500,00 Eur 

- príjem za IOMO: 4,00 Eur 

- zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z r.2020: 69 437,84 Eur 
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4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 

Celkové príjmy 

 
Schválený rozpočet na rok 2021 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

299 898 285 439,39 95 ,17 

 
Skutočné čerpanie celkových príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou v r. 2021 bolo 

vo výške 285 439,39 Eur z toho :  

Materská škola                           72 783,80 EUR  

Základná škola                         103 019,87 EUR  

Základná umelecká škola           99 820,52 EUR 

Centrum voľného času                 9 815,20 EUR 

 
Bežné príjmy  

 
Schválený rozpočet na rok 2021 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

283 475 265 300,72 93,58 

 

Skutočné čerpanie bežných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou v r. 2021 bolo vo 

výške 265 300,72 Eur z toho :  

Materská škola                           69 007,33 EUR  

Základná škola                           86 657,67 EUR  

Základná umelecká škola           99 820,52 EUR 

Centrum voľného času                 9 815,20 EUR 

 

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií sú tvorené príjmami zo školného , stravného ,z darov, grantov 

a iných príjmov  (refundácia energií, dobropisov, nájmov a pod.)   

 

Kapitálové príjmy  

Rozpočtové organizácie s vlastnou právnou subjektivitou v roku 2021 nerozpočtovali kapitálové 

príjmy a ani žiadne neprijali.  

 
Príjmové finančné operácie  

 
Schválený rozpočet na rok 2021 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

16 413 20 138,67 122,69 

 
Príjmové finančné operácie predstavovali na príjmovej položke :  

 

1.  rozpočtu ZŠ  zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov  v r. 2020 :  

- normatívne finančné  prostriedky  12 637,20 EUR  

-  stravné                                             3 581,00 EUR 

-  finančné zábezpeky                            144,00 EUR  

 

2. rozpočtu MŠ zapojenie nevyčerpaných prostriedkov v r. 2020  

- stravné                                             3 776,47 EUR 
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021   

Celkové výdavky mesto + RO 

 
Schválený rozpočet na rok 2021 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

7 154 489 6 761 652,91 94,50 

 

Z rozpočtovaných 7 154 489 EUR bolo skutočné čerpanie  k 31.12.2021 v sume  6 761 652,91 EUR , 

čo predstavuje 94,50 % čerpanie.  

 
1) BEŽNÉ VÝDAVKY :  

  
Schválený rozpočet na rok 2021 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

3 278 898 3 098 257,02 94,49 

 

Z rozpočtovaných 3 278 898  EUR bolo skutočné čerpanie  k 31.12.2021 v sume  3 098 257,02 EUR , 

čo predstavuje 91,44 %  čerpanie. 

 
Funkčná klasifikácia schválený rozpočet rozpočet po zmenách Plnenie k 31.12.2021 

01 Všeobecne verejné služby  710 467 765 344 773 756,03 

02 Obrana 3 645 72 200 69 792,05 

03 Verejný poriadok 173 809 168 809 149 412,62 

04 Ekonomická oblasť 540 656 877 412 820 907,02 

05 Ochrana životného prostredia  337 571 379 512 356 003,02 

06 Bývanie a občianska vybavenosť 374 362 355 350 378 306,72 

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 311 508 340 908 276 117,42 

09 Vzdelávanie 43 500 43 538 43 749,83 

10 Sociálne zabezpečenie  230 515 275 825 230 212,31 

Bežné výdavky spolu  2 726 033 3 278 898 3 098 257,02 

 
v tom :                                                                                                            

 

Názov 
Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

610 - mzdy, platy  699 474,00 709 393,00 670 287,14 

620- odvody do poisťovní 250 095,00 251 259,00 243 663,35 

630- tovary a služby  725 312,00 977 269,41 885 191,44 

640- Transfery 1 015 712,00 1 305 361,85 1 264 674,74 

650- splácanie úrokov 35 440,00 35 615,00 34 440,35 

  2 726 033,00 3 278 898,26 3 098 257,02 

 
a) Platy a ostatné osobné vyrovnania 

 Z rozpočtovaných 709 393 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 670 287,14 EUR, čo je 

94,48 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov mestského úradu, matriky, mestskej 

polície, stavebného úradu, mestskej knižnice a opatrovateľskej služby.  
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b) Poistné a príspevok do poisťovní 

 Z rozpočtovaných  251 259 EUR bolo skutočne čerpané vo výške 243 663,35 EUR, čo je 

96,97 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa z miezd a odmien z dohôd mimo 

pracovného pomeru, vrátane doplnkového dôchodkového poistenia.  

 
c) Tovary a služby 

 Z rozpočtovaných 977 269,41 EUR bolo skutočne čerpané  vo výške 885 191,44 EUR, čo je 

90,57 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky v členení :  

 

Názov 
Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

631- cestovné 1 800,00 1 640,00 435,67 

632- energie, poštovné, telekom. 126 938,00 131 426,00 112 979,25 

633 - materiál  66 708,00 83 106,95 69 198,46 

634- palivá, dopravné 68 680,00 70 552,00 65 409,51 

635- údržba majetku  114 380,00 180 984,00 174 848,74 

636- nájomné  2 945,00 1 445,00 1 267,88 

637- služby  343 861,00 508 115,46 461 051,93 

  725 312,00 977 269,41 885 191,44 

 

Z toho najvýznamnejšie sú výdavky za služby vo výške 461051,93 EUR, výdavky za energie (vrátane 

poštovného a telekomunikačných služieb) vo výške 112 979,25 EUR, materiálové  výdavky  vo  výške 

69198,46 EUR,  výdavky  na  opravy  a  údržbu  vo  výške 174 848,74 EUR.  

  
d) Bežné transfery 

 Z rozpočtovaných 1 305 361,85 EUR bolo skutočne čerpanie vo výške 1 264 674,74 EUR, čo 

predstavuje 96,88 % čerpanie. Z toho 1 122 986,65 EUR  bolo na bežné transfery  pre Technické  služby, 

44759,85 EUR na transfery na šport (dotácie z rozpočtu mesta na šport),  10 002 EUR na transfery pre 

rôzne občianske združenia a spoločenské organizácie (dotácie z rozpočtu mesta ostatné, okrem športu), 

10 154,37 EUR na členské príspevky, 8 827,74 EUR na odchodné zamestnancov,  na nemocenské 

zamestnancov 863,03 EUR, na CVČ a ŠKD  pri ZŠ sv. Alžbety 43 200 EUR , na rodinné prídavky 

1214,35 EUR, na opatrovateľskú službu 5 330,92 EUR, transfery jednotlivcom 16 800,83 EUR ( dávky 

soc. pomoci, školské pomôcky a podpora k stravovacím návykom).  

 
e) Splácanie úrokov z úveru 

 Z rozpočtovaných 35 615 EUR bolo skutočne čerpaných 34 440,35 EUR, čo predstavuje 

96,70 % čerpanie.  Finančné prostriedky boli použité na splatenie úrokov z úverov Štátneho fondu 

rozvoja bývania (nájomné bytovky )a úrokov z lízingu.   

 

 

 

2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: 

 
Schválený rozpočet na rok 2021 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

1 044 312 757 153,05 72,50 

 
Z rozpočtovaných 1 044 312  EUR bolo skutočné čerpanie  k 31.12.2021 v sume 757 153,05 EUR , čo 

predstavuje 72,50 %  čerpanie  . 
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v tom : 

 
Funkčná klasifikácia schválený rozpočet rozpočet po zmenách Plnenie k 31.12.2021 

01 Všeobecne verejné služby  0 9 150 7 488,00 

02 Obrana 0 0 0,00 

03 Verejný poriadok   5 000 5 014,20 

04 Ekonomická oblasť 256 084 166 297 61 797,61 

05 Ochrana životného prostredia  55 472 42 195 41 513,44 

06 Bývanie a občianska vybavenosť 55 000 405 882 288 164,04 

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 34 000 147 400 88 446,76 

09 Vzdelávanie 0 226 200 222 629,00 

10 Sociálne zabezpečenie  20 588 42 188 42 100,00 

Bežné výdavky spolu  421 144 1 044 312 757 153,05 

 
a) Všeobecne verejné služby   

- Nákup  softvéru vo výške 7 488,00 EUR  

 

b)  Verejný poriadok  

      - alkohol tester vo výške 2 325 EUR  

      - výstražná technika vo výške 2 689,20 EUR 

 

 c) Ekonomická oblasť 

- zmeny a doplnky k ÚP vo výške  5 100 EUR 

- vypracovanie PD chodník Kolárova vo výške 1 300 EUR 

 

- kapitálový transfer vo výške 55 397,61 EUR poskytnutý Technickým službám na: 

- nákup osobného auta  14 500 EUR   

-rekonštrukciu miestnych komunikácií  10 233,34 EUR ( PD, DPH za rok 2020)  

- opravu chodníka na Dodekovej   26 756,70 EUR  

- spevnené plochy Nábrežná  159,90 EUR ( povolenia k stavbe)  

-  prístrešky  1 641,67 EUR ( DPH za rok 2020) 

- spevnené plochy Štúrova 116 EUR ( povolenia k stavbe) 

-  merač rýchlosti 1 990 EUR    

 

d)  Ochrana životného prostredia  

- kapitálový transfer vo výške 41 513,44 Eur poskytnutý Technickým službám na :  

- splátky lisu 8 644,80 EUR 

- zhodnotenie stojísk 1 592,40 EUR 

- nákup veľkokapacitných kontajnerov 13 222,80 EUR 

- vybudovanie prístrešku na KO ul. Školská  8 207,80 EUR 

- nákup : paletových vidlíc 777,60 EUR, vysokotlakového čističa 4 754,64 EUR, kontajneru na 

BRO 3 588 Eur a záchytnej vane 725,40 EUR   

 

e)  Bývanie a občianska vybavenosť 

- kúpa budovy 60 000 EUR ( budova 51 600 EUR , pozemok 8 400 EUR) 

- PD vnútrobloky 21 024 EUR ( PD 19 800 EUR, polohopis a výškopis 1 224 EUR) 

- nový vrt 45 278,40 EUR ( vrt 18 466,80 EUR,  hydrogeologický prieskum 26 811,60 EUR) 

- rekonštrukcia sociálneho zariadenia  na Zvoničke 5 070 EUR 

- automatická zatváracia rampa na Zvoničke 3 469,57 EUR 

- rekonštrukcia radničného parku 116 688,07 EUR ( fontána 50 400 EUR , stavebné úpravy 

66 288,07 )  
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- kapitálový transfer vo výške  23 716,82 EUR poskytnutý Technickým službám na :  

- nákup kosačky 2 920 EUR a pracovnej plošiny 14 900 EUR  

- rozšírenie verejného osvetlenia Tajch – Ílend 5 896,82 EUR 

 

f) Rekreácia, kultúra, náboženstvo  

       - MKŠaV  51,80 Eur ( vytýčenie vodovodného potrubia) 

       - vybudovanie feraty 39 160 EUR 

       - športová zostava Street workout 4 999,80 EUR 

 

      - kapitálový transfer vo výške 44 235,16 EUR poskytnutý Technickým službám na :  

      - kamerový systém na futbalový štadión 1 941,60 EUR 

      - nákup kosačky 8 000 EUR 

      - chodníky v cintoríne 8 892,09 EUR  

      - oprava múru v cintoríne 25 401,47 EUR  

 

g)  Vzdelávanie  

- rekonštrukcia budovy ZUŠ 166 360,99 EUR ( krov 75 817 EUR, fasáda 90 543,99 EUR) 

- rekonštrukcia fasády budovy CVČ 56 268,01 EUR 

 

g)  Sociálne zabezpečenie   
-  vklad zakladateľa do CZIS 22 500 EUR  

-  príspevok CIZS na PD  19 600  EUR 

 

3) VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE : 

 
Schválený rozpočet na rok 2021 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

185 663 176 393,21 95,00 

 
Výdavkové finančné operácie boli realizované v celkovej sume 176 393,21 EUR v tom :   

- splátky istín z prijatých úverov zo ŠFRB 110 225,31 EUR 

- splátky lízingu za kuka voz 8 665,90 EUR 

- vrátené finančné zábezpeky 52 500 EUR  

- vklad do ZI sociálneho podniku mesta 5 000 EUR  

- poplatok IOMO 2 EUR   

 
4) VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ  

 Bežné výdavky  

 
Schválený rozpočet na rok 2021 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

2 619 960 2 704 209,77 103,21 

 
Z rozpočtovaných 2 619 960  EUR bolo skutočné čerpanie v sume 2 2 704 209,77 EUR, čo predstavuje 

103,21 % čerpanie.   

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                                       1 329 821,89  EUR 

Základná umelecká škola                          452 948,96 EUR 

Materská škola                                          809 103,22 EUR 

Centrum voľného času                              112 335,70 EUR   
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Kapitálové výdavky  

 
Schválený rozpočet na rok 2021 po 

poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2021 % plnenia 

25 656 25 639,86 99,93 

 
Z rozpočtovaných 25 656 EUR bolo skutočné čerpanie v sume  25 639,86 EUR, čo predstavuje 99,93 % 

čerpanie.  

 

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho : 

Základná škola                                       10 778,62  EUR 

 Materská škola                                       14 861,24 EUR 

                 

  

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021  

Hospodárenie mesta   skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

Bežné príjmy spolu  5 927 574,81 

 Z toho : Bežné príjmy - mesto 5 662 274,09 

               Bežné príjmy - RO 265 300,72 

Bežné výdavky spolu  5 802 466,79 

Z toho :  Bežné výdavky mesto 3 098 257,02 

               Bežné výdavky  RO 2 704 209,77 

Bežný rozpočet- prebytok 125 108,02 

Kapitálové prímy  spolu  356 962,27 

 Z toho :  Kapitálové príjmy - mesto 356 962,27 

                Kapitálové príjmy - RO 0,00 

Kapitálové výdavky spolu 782 792,91 

Z toho :   Kapitálové výdavky- mesto 757 153,05 

                Kapitálové výdavky - RO 25 639,86 

Kapitálový rozpočet - schodok -425 830,64 

    

Prebytok/ schodok bežného a kapitálového rozpočtu -300 722,62 

 úprava schodku – nevyčerpané dotácie  82 099,39 

Upravený  schodok bežného a kapitálového rozpočtu ( pre tvorbu RF) -382 822,01 

    

Príjmové finančné operácie 805 531,49 

Výdavkové finančné operácie 176 393,21 

Finančné operácie - rozdiel  629 138,28 

    

Príjmy spolu  7 090 068,57 

Výdavky spolu 6 761 652,91 

    

Hospodárenie mesta  328 415,66 

Úprava schodku  -82 099,39 

 Upravené rozpočtové hospodárenie mesta 246 316,27 

 

 

 

 



 15 

Schodok rozpočtu v sume 382 822,01  EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v z. n. p., upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 

82 099,39  EUR bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný :  

- z finančných operácií   382 822,01 EUR  

 

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

sa upravuje – zvyšuje o :  

 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom 

rozpočtovom roku v sume 72 099,39 EUR, a to na : 

- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 46 609,60 EUR 

- neminuté normatívne  prostriedky ZŠ v sume  13 189,35 EUR 

- školské pomôcky  sume 232,40 EUR 

- výchovu a vzdelávanie  v sume 4 498,93 EUR 

- nevyčerpaná dotácia opatrovateľky 6 151,60 EUR 

- nevyčerpaná dotácia na covid pomôcky ZŠ 648,00 EUR 

- rodinné prídavky 74,85 EUR 

- nevyčerpaná dotácia z Envirofondu 694,69 EUR 

 

b) nevyčerpané prostriedky z  darov podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v sume 10 000 EUR 

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v sume  246 316,27 EUR, navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu v sume 246 316,27 EUR 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 

246 316,27 EUR. 

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov 

Rezervný fond 

Mesto vytvára rezervný fond vo výške 100 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.  

             
Rezervný fond Suma v EUR 

Začiatočný stav k 01.01.2021 342 546,02 

Prírastky - z prebytku hospodárenia r. 2020 474 339,00 

               - ostatné prírastky- vratka za kosačku 30 153,00 

Úbytky   - použitie rezervného fondu 663 450,98 

Konečný zostatok k 31.12.2021 183 587,04 
 Poz. : vrátené nevyčerpané prostriedky v sume 28 938,15 € boli na účet RF prevedené v roku 2022.   
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Sociálny fond 

 Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Kolektívna zmluva.  

 
Sociálny fond Suma v EUR 

Začiatočný stav k 1.1.2021 8 939,27 

Prírastky - povinný prídel                     6 399,06 

               - povinný prídel                         

Úbytky   - stravovanie                     2 992,98 

               - regeneráciu  prac.sily, dopravné               0,00 

               - ostatné úbytky                                                0,00 

Konečný zostatok k 31.12.2021 12 345,35 

 
Fond rozvoja bývania  

Mesto Nová Baňa má vytvorený fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v z. n. p.. 

Prostriedky fondu rozvoja bývania použije mesto na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva, 

najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve mesta, rekonštrukciu 

tepelných zdrojov, ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..  

              

 
Fond rozvoja bývania Suma v EUR 

Začiatočný stav k 1.1.2021  21 685,99 

Prírastky - príjem z predaja   

Úbytky - použitie  

Konečný zostatok k 31.12.2021 21 685,99 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2021  v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Majetok spolu 20 779 320,16 20  510 774,63 

Neobežný majetok spolu 16 689 641,6 16 670 519,87 

z toho :    

Dlhodobý nehmotný majetok 42 604,56 53 589,98 

Dlhodobý hmotný majetok 14 942 627,04 14 885 019,89 

Dlhodobý finančný majetok 1 704 410,00 1 731 910,00 

Obežný majetok spolu 4 087 986,19 3 837 496,65 

z toho :    

Zásoby 29 279,83 42 039,52 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 3 032 753,52 3 181 186,35 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 23,00 

Krátkodobé pohľadávky  77 511,29 78 902,34 

Finančné účty  948 441,55 531 207,76 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00  

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00  

Časové rozlíšenie  1 692,37 2 758,11 
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P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2021 v EUR KZ  k  31.12.2021 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 20 779 320,16 20 510 774,63 

Vlastné imanie  14 223 325,95 13 897 197,91 

z toho :    

Oceňovacie rozdiely  0,00  

Fondy 0,00  

Nevyspor. výsledok hosp. min. rokov 14 126 973,82 14 248 896,12 

Výsledok hospodárenia  96 352,13 -351 698,21 

Záväzky 3 110 683,94 3 205 623,21 

z toho :    

Rezervy  208 800,00 209 000,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 89 623,48 113 686,54 

Dlhodobé záväzky 2 532 068,12 2 425 249,07 

Krátkodobé záväzky 113 192,34 290 687,60 

Bankové úvery a výpomoci 167 000,00 167 000,00 

Časové rozlíšenie 3 445 310,27 3 407 953,51 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

   Stav záväzkov k 31.12.2021         
Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2021 v EUR 
z toho v  lehote 

splatnosti  
z toho po lehote splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 28 739,74 28 739,74 0,00 

- zamestnancom 44 333,01 44 333,01 0,00 

- poisťovniam  30 093,66 30 093,66 0,00 

- daňovému úradu 7 259,09 7 259,09 0,00 

- štátnemu rozpočtu 113 686,54 113 686,54 0,00 

- štátnemu rozpočtu - NFV 167 000,00 167 000,00 0,00 

- štátnym fondom 2 412 903,72 2 412 903,72 0,00 

- ostatné záväzky 192 607,45 192 607,45 0,00 

Záväzky spolu k 31.12.2021 2 996 623,21 2 996 623,21 0,00 

 
Stav úverov k 31.12.2021 

 

Veriteľ  
 

Účel 
Výška 

poskytnutého 

úveru 

Ročná splátka 

istiny  

za rok 2021 

Ročná splátka 

úrokov  

za rok 2021 

Zostatok 

úveru (istiny) 

k 31.12.2021 

Rok 

splatnosti 
 

ŠFRB- bytovka A4 investičný 487 153,95 17 372,01 11 901,87 257 308,58  2031 

ŠFRB- bytovka A3 investičný 1 672 541,98 55 198,85 9 355,99 892 815,36 2036 

ŠFRB- bytovka A2 investičný 1 312 670,00 37 654,27 13 010,39 1 262 779,78 2050 

 
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:   

    Mesto v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné 

zdroje financovania, len ak: 

− celková suma dlhu mesta neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a 

− suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných 

dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku 
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mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo 

zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  
 
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a): 

Text Suma v EUR 
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:   

- skutočné bežné príjmy mesta  5 417 038 

- skutočné bežné príjmy rozpočtových organizácií 319 901 

Spolu bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií k 31.12.2020 5 736 939,00 

Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:   

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na mestské nájomné byty 2 412 903,72 

-  zostatok návratnej finančnej výpomoci  167 000,00 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021 2 579 903,72 

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:    

- z úverov zo ŠFRB na mestské nájomné byty 2 412 903,72 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu 

mesta 
2 412 903,72 

Spolu upravená celková suma dlhu mesta k 31.12.2021 167 000,00 

 
Zostatok istiny k 31.12.2021 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2020 
§ 17 ods.6 písm. a) 

 
167 000 5 736 939 2,91 % 

 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  

 
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 

Text Suma v EUR 
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:   

- skutočné bežné príjmy mesta 5 417 038 

- skutočné bežné príjmy rozpočtových organizácií  319 901 

Spolu bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií k 31.12.2020 5 736 939,00 

Bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií znížené o:   

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy a ostatné dotácie 1 996 196,00 

Spolu bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií k 31.12.2020 

znížené o: 
 

1 996 196 

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020 3 740 743 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:  
 

- 821007 – splácanie istiny z úveru ŠFRB  110 225,31 

- 651003 – splácanie úrokov z úveru ŠFRB 34 268,25 

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021 144 493,56 

 
Suma ročných splátok vrátane 

úhrady výnosov za rok 2021 
Skutočné upravené bežné 

príjmy k 31.12.2020 
§ 17 ods.6 písm. b) 

144 493,56 3 740 743 3,86 % 

 
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.  
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií  

Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Nová Baňa.  

 

A) Rozpočtové hospodárenie Technických služieb za rok 2021: 

Príjmy                    1 530 305,54 EUR 

Výdavky                   1 494 605,34 EUR 

Zostatok rozpočtových prostriedkov                  35 700,20 EUR 

 

Technickým službám Mesta Nová Baňa ako príspevkovej organizácii Mesta Nová Baňa  bol  v  roku  

2021  mestom poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta v celkovej výške 1 287 749,68 EUR z toho na 

bežné výdavky vo výške 1 122 986,65 EUR a na kapitálové výdavky výške 164 863,03 EUR. Príspevok 

pol použitý v súlade so schváleným rozpočtom Technických služieb.  

 

B) Účtovné hospodárenie Technických služieb za rok 2021: 

Výsledky za hlavnú činnosť: 

Celkové výnosy             1 207 164,82 EUR 

Celkové náklady             1 229 516,89 EUR 

Hospodársky výsledok (strata)              -22 352,07 EUR 

 

 

Výsledky za podnikateľskú činnosť: 

Celkové výnosy               174 108,20 EUR 

Celkové náklady               173 716,38 EUR 

Hospodársky výsledok pred zdanením                391,82 EUR 

Splatná daň z príjmu                                              82,28 EUR     

Hospodársky výsledok po zdanení                      309,54 EUR 

 

Náklady na podnikateľskú činnosť sú kryté výnosmi z tejto činnosti, čím je splnená podmienka 

vykonávania podnikateľskej činnosti príspevkovou organizáciou (§28 zákona č.523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien a doplnkov).   

 

 

9. Údaje o podnikateľskej činnosti mesta  

Záverečný účet obsahuje údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, pretože mesto 

vykonáva na základe živnostenského oprávnenia č. registra: 612-2260 podnikateľskú činnosť. Mesto 

má vydanú živnosť na nasledovné predmety podnikania: reklamná  a vydavateľská činnosť, kopírovacie 

a inzertné služby, ubytovanie v súkromí , ktoré vykonáva Informačné centrum.   

 

Hospodárenie mesta  za podnikateľskú činnosť v roku 2021  

Mesto Nová Baňa, z činností podľa živnostenského oprávnenia, vykonávala a mala výnosy najmä z 

vydavateľskej činnosti, inzercie a ubytovania. Hospodárenie  v rozdelení na náklady a výnosy je 

zobrazené v nasledujúcej tabuľke.  
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Náklady k 31.12.2021 

50 – Spotrebované nákupy 6 727,86 

51 – Služby 7 944,05 

52 – Osobné náklady 7 944,05 

53 – Dane a  poplatky 62,26 

56 – Finančné náklady 352,13 

Spolu  18 536,30 

Výnosy   

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 14 291,49 

64 – Ostatné výnosy 2 885,19 

Spolu  17 176,68 

Výsledok hospodárenia pred zdanením -1 359,62 

Splatná daň z príjmov  0,00 

Výsledok hospodárenia po zdanení  -1 359,62 

 

10. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým 

osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 

  
Mesto v roku 2021 poskytlo dotácie v súlade so VZN Mesta Nová Baňa  č.8/2020 o podmienkach 

poskytovania dotácie z rozpočtu mesta právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na 

podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 

Prijímateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie  Suma  poskytnutých 
Suma  použitých 

prostriedkov 

v roku 2021 

Rozdiel 
(bežné alebo kapitálové 

výdavky) 
prostriedkov  

  v roku 2021 

Mestský futbalový klub  Bežné výdavky 25 000 23 215,85 1784,15 

TJ Slovan Bežné výdavky 500 500,00 0 

Stolnotenisový klub Bežné výdavky 1 000 1 000,00 0 

OZ TajchŠport  Bežné výdavky 4 000 4000 0 

ŠK Karate Bežné výdavky 4 000 4 000,00 0 

Športový klub POLO Bežné výdavky 250 250 0 

OZ Tajch Bežné výdavky 2 300 2300 0 

TŠK Tiffany Bežné výdavky 4 400 4400 0 

SKI Team  Bežné výdavky 3 000 3000 0 

Tenisový klub Tajch Bežné výdavky 2 500 2500 0 

Jazdecká škola Beri Bežné výdavky 500 500 0 

MIŠImoto Bežné výdavky 500 500 0 

Veterán klub Bežné výdavky 1 000 1 000,00 0 

RZ pri Gymnáziu Bežné výdavky 800 800 0 

eRko Bežné výdavky 300 300 0 

RZ pri MŠ Bežné výdavky 400 394 6 

Novobanský ban. spolok  Bežné výdavky 600 600 0 

Združenie ZSŠ Bežné výdavky 300 300  0 

OZ Slniečko Bežné výdavky 750 206 544 

Cantus Monte Regis Bežné výdavky 500 500 0 

OZ Háj Bežné výdavky 1 000 0 1000 

OZ TajchŠport - parcip. roz Bežné výdavky 2 312 2312   

MC Gašparko Bežné výdavky 200 200 0 

OZ Centráčik Bežné výdavky 1 000 796 204 

RZ pri gymnáziu Bežné výdavky 3 500 3 500,00   

ZO Jednota dôchodcov Bežné výdavky 500 500   

poskytnuté dotácie celkom   61 112,00 57 573,85 3 538,15 
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MsZ v roku 2021 schválilo na dotácie sumu 61 112 eur. Z dôvodu koronakrízy bolo skutočné čerpanie 

v sume 57 573,85 eur. Mesto poskytnutými dotáciami podporilo :  

- športové aktivity  sumou 43 759,85 eur  

- kultúrno- spoločenské aktivity sumou 10 314 eur  

- výchovno- vzdelávacie aktivity sumou 3 500 eur  

 

Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 3 538,15 eur boli vrátené na bankový účet mesta. Všetky 

finančné prostriedky dotácií poskytnutých Mestom Nová Baňa boli použité na stanovený účel a boli k 

31.12.2021 vyúčtované v zmysle platného VZN č. 8/2020 o podmienkach poskytovania dotácie z 

rozpočtu mesta.  

 

 

10. Finančné usporiadanie vzťahov   

voči:  a)  zriadeným a založeným právnickým osobám 

 b)  štátnemu rozpočtu 

c)  štátnym fondom 

d)  rozpočtom iných obcí 

e)  rozpočtom VÚC 

 

 V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto finančne 

usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým 

osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo finančné 

prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, 

rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: 

 

Základná škola J. Zemana  13189,35  EUR  

 
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 

 Mesto neposkytlo v roku 2021 dotáciu, ani návratnú finančnú výpomoc zo svojho rozpočtu 

právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

Poskytovateľ     Účelové určenie 
Suma  

poskytnutých 
Suma použitých   

   grantov a transferov prostriedkov  prostriedkov  Rozdiel 

    v roku 2021 v roku 2021   

  Na bežné výdavky:       

OÚ B. Bystrica Prenesené kompetencie školstvo 899 896,35 886 707,00 13 189,35 

MV Matrika 15 894,61 15 894,58 0,03 

MV Miestne komunikácie 315,96 315,96 0 

MV Životné prostredie 716,76 716,76 0 

MV Register obyvateľov 2 413,62 2 413,62 0 

MV  Register adries 160,4 160,4 0 

MV  komunálne voľby  1 029,27 1 029,27 0 

MV Sčítanie domov, obyvateľov 11 175,58 13 157,53 0 



 22 

MV Stavebný úrad 9 477,48 9 477,48 0 

MV  dotácie - Covid 19 88 252,72 82 101,12 6151,6 

OÚ B. Bystrica  Školstvo – dopravné žiakov 748,01 748,01 0 

OÚ B. Bystrica Asistent učiteľa- ZŠ 32 512,00 32 512,00 0 

OÚ B. Bystrica Asistent učiteľa- MŠ 17 527,82 17 527,77   

OÚ B. Bystrica Žiaci zo sociálne znevýhodn. prostr. 23 582,93 19 084,00 4498,93 

OÚ B. Bystrica Vzdelávacie poukazy  6 912,20 6 912,20 0,00 

OÚ B. Bystrica Príspevok na učebnice 7 077,00 7 077,00 0 

OÚ B. Bystrica Odchodné ZŠ 1 429,00 1 429,00 0 

OÚ B. Bystrica Výchova a vzdelávanie pre MŠ 11 707,00 11 707,00 0 

OÚ B. Bystrica Dotácia na covid pomôcky - ZŠ 6 978,00 6 330,00 648 

OÚ B. Bystrica Dotácia na podporu vzdelávania- ZŠ 190,00 190,00 0 

OÚ B. Bystrica Školské pomôcky 232,4   232,4 

ÚPSVaR  Zamestnávanie  11 113,18 11 113,18 0 

ÚPSVaR  Strava predškolákov a žiakov 78 840,00 32 230,40 46 609,60 

ÚPSVaR  Rodinné prídavky  1240 1240 74,85 

DPO SR Vybavenie dobrovoľných hasičov 3 000,00 3 000,00 0 

Envirofond Dotácia na odpadové hospodárstvo 7 583,48 6 888,88 694,6 

EÚ EFRR Projekt Vybavenie  učební ZŠ 104 432,00 93 439,00 0 

  celkom  1 344 437,77 1 263 402,16 72 099,36 

 
 Nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  boli v celkovej sume  72 099,36 EUR.  

 

c)  Finančné usporiadanie voči štátnym fondom: 

 

  

Poskytovateľ     

   

Účelové určenie 

 grantov a transferov 

 

Suma  

poskytnutých 

prostriedkov  

v roku 2021 

Suma 

  použitých 

prostriedkov 

v roku 2021 

 

Rozdiel 

 

 

 Na bežné výdavky:    

Fond na podporu umenia Nákup kníh pre MsK  2 900 0,00 

Environmentálny fond Príspevok na triedený zber  7 583,48 6 888,88 694,60 

 
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

  
 

Obec  

Suma poskytnutých 

prostriedkov v roku 2021 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov v r.2021  

 

Rozdiel 

 

Obce   468,72 468,72 0,00 

 

 
e) Finančné usporiadanie voči VÚC  

Mesto v roku 2021 neprijalo finančné prostriedky z VUC   
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11. Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu  

 
 Príloha č.3 Záverečného účtu.  

 

 

 

 

12. Návrh uznesenia 

  
Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani  

 
1. Schvaľuje :  

 

a) Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad.  

 

b) Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v sume 246 316,27 EUR na tvorbu rezervného fondu   

  

 
2. Berie na vedomie: 

 

a) vysporiadanie schodku po úprave o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu a ďalšie účelovo 

určené finančné prostriedky v sume 82 099,39 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zo zostatku finančných operácií  vo výške 382 822,01 

EUR. 

 
b) stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta za rok 2021 



ČERPANIE  VÝDAVKOV  MESTA NOVÁ BAŇA 2021  

PP 

P
/P

 

zd
ro

j 

F
u

n
k

čn
á 

k
lasifik

á

cia ukazovateľ 
schválený bežný 

rozpočet 2021 

rozpočet 

po 

zmenách 

plnenie k 

31.12.2021 

schválený 

kapitálový 

rozpočet 

rozpočet 

po 

zmenách 

plnenie k 

31.12.2021 
  

1       Samospráva 807 947 924 629 925 874 0 9 150 7 488  

  1.1 41 01.1.1. Správa mesta  586 860 616 471 639 716 0 9 150 7 488  

  1.1 111 01.1.1. Správa mesta ( ŽP, Regob..) 3 537 7 571 7 570        

  1.1 41 01.1.1. správa mesta- vklad , zábezpeky    68 000 57 500        

  1.2. 41 01.1.1. Stavebný úrad 16 350 16 350 20 281        

  1.2. 111 01.1.1. Stavebný úrad 10 600 10 600 9 477        

  1.3   01.1.1. Zamestnanosť 500 500 38        

  1.4. 41 01.1.1. Poslanci 23 410 26 230 13 389        

  1.5. 41 01.1.1. GP, Znalecké posudky 3 900 6 250 5 682        

  1.6. 41 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 4 450 4 450 4 404        

  1.7 41 01.7.0. Dlhová služba - splátka úrokov 35 440 35 615 34 440        

  1.7. 41 01.7.0. Dlhová služba - splátka istiny  109 000 117 663 118 891        

  1.8. 41 01.1.1. Dar  GFŠ 3 500 3 500 3 500        

  1.8. 41 01.1.1. Členské príspevky združeniam 10 400 10 400 9 954        

  1.9 111 01.6.0. Komunálne voľby   1 029 1 029        

2 Poskytovanie služieb zákazníkom 27 540 42 398 37 077 15 000 15 000 0  

  2.1. 41 01.3.3. Matrika 8 230 8 230 5 179        

  2.1. 111 01.3.3. Matrika 13 690 15 391 15 895        

  2.2. 41 08.3.0. SOZA 1 200 1 200 126        

  2.3. 41 08.3.3. Mestský rozhlas- TS 4 420 4 420 2 720        

  2.5. 41 04.6.0. Wifi pre Teba       15 000 15 000 0  

  2.6 111 01.3.2. Sčítanie   13 157 13 157        

3 Verejný poriadok a bezpečnosť 185 734 249 289 226 935 0 5 000 5 014  

  3.1. 41 03.1.0. Mestská polícia prevencia 1 650 2 910 2 253   5 000 5 014  

  3.2. 41 03.1.0. Mestská polícia represia 161 402 155 142 139 756        

  3.3. 41 04.2.1. karanténna stanica  8 280 8 280 7 730        

  3.4. 41 03.2.0. Požiarna ochrana 7 757 7 757 4 404        

  3.4. 72c 03.2.0. Požiarna ochrana DP SR 3 000 3 000 3 000        

  3.5. 41 02.2.0. Civilná ochrana 3 645 72 200 69 792        

4 Propagácia a prezentácia mesta  52 126 70 631 54 710 0 0 0  

  4.1. 41,46 04.7.3. Propagácia a prezentácia mesta 31 355 46 975 41 064        

  4.1. 72c   propagácia - kniha z daru 4 000 4 000 4 000        

  4.2. 71 04.7.3. Informačné centrum 16 771 19 656 9 646        

5 Cestná doprava 317 671 620 103 594 988 214 584 124 797 42 198  

  5.1. 41 04.5.1. Cestná doprava autobusové spoje 50 400 50 400 52 945        

  5.2.1. 41 04.5.1. Údržba MK 107 871 108 315 102 889        

  5.2.1. 46,41 04.5.1. oprava MK, výtlky 50 000 48 642 54 239        



PP P
/P

 

zd
ro

j 

F
u

n
k

čn
á 

k
lasifik

á

cia 

ukazovateľ 
schválený bežný 

rozpočet 2021 

rozpočet 

po 

zmenách 

plnenie k 

31.12.2021 

schválený 

kapitálový 

rozpočet 

rozpočet 

po 

zmenách 

plnenie k 

31.12.2021 
 

  5.2.1. 46,41 04.5.1. rekonštrukcia - ul. Kútovská   43 370 43 370        

  5.2.1. 46,41 04.5.1.  rekonštrukcia - Slameníkova cesta    33 940 39 095 30 000 0 0  

  5.2.1. 46 04.5.1. rekonštrukcia  ul. Záhrbská    50 000 43 687 50 000 0 0  

  5.2.1. 46 04.5.1. rekonštrukcia  ul. Podhorská    24 560 25 716 20 000 0 0  

  5.2.1. 46 04.5.1. rekonštrukcia - Chotár   40 000 38 110        

  5.2.1. 46 04.5.1. čistenie rigolov   29 380 29 248        

  5.2.1. 46 04.5.1. dopravné značky   3 360 3 074        

  5.2.1. 46 04.5.1. autobusové označníky   936 936        

  5.2.1. 41 04.5.1. výtlky Sadovnícka    6 579 0        

  5.2.1. 41 04.5.1. oprava MK Kostivrch   4 991 4 990        

  5.2.1. 46 04.5.1. 

spevnené plochy ul. Štúrova, 

Nábrežná .....       49 000 47 380 2 266 
 

  5.2.1. 46 04.5.1. DPH zást, chodník, Chotár       13 584 9 117 8 227  

  5.2.1. 46 04.5.1. chodník, mosty pri ZŠ        25 000 10 000 0  

  5.2.1. 46 04.5.1. oprava chodníka Dodekova       27 000 27 000 26 757  

        rekonštrukcia ul. Čierny Lúh         30 000 3 648  

  5.2.1. 46,41 04.5.1. asfaltovanie, zemné práce    29 632 29 627        

  5.2.1. 41 04.5.1. oprava chodníka ZŠ   15 000 14 197        

  5.2.1. 46 04.5.1. Chodník Kolárova - PD         1 300 1 300  

  5.2.2. 41 04.5.1. zimná údržba MK 27 923 58 225 27 923        

  5.2.3. 41 04.5.1. ostatné výdavky na dopravu 81 477 72 773 84 942        

6 Nakladanie s odpadmi  305 466 341 782 321 194 30 472 42 195 41 514  

  6.1.1. 41 05.1.0. nakladanie s komunálnymi odpadmi 138 109 138 109 138 109       
 

  6.1.1. 41 05.1.0. Zber veľkoobjemového odpadu 40 357 46 872 40 357        

  6.1.1. 46 05.1.0. veľkokapacitné kontajnery       13 440 13 440 13 223  

  6.1.1. 46 05.1.0. nádoby BRO   2 620 2 466        

  6.1.1. 46 05.1.0. nádoby do domácností   5 850 5 850        

  6.1.1. 46 05.1.0. tabuľky na stojiská   900 900        

  6.1.1. 46 05.1.0. lis na fľaše   900 703        

  6.1.1. 46 05.1.0. oprava vozidla    6 800 6 772        

  6.1.1. 46 05.1.0. prenájom vozidla   7 000 6 997        

  6.1.1. 46 05.1.0. nákup kuka vozidla         15 0  

  6.1.1. 41 05.1.0.  nákup - dvojkomorový lis        8 698 8 698 8 645  

  6.1.1. 46 05.1.1. prístrešky na KO - DPH       8 334 8 334 8 208  

  6.1.1. 46 05.1.1. paletové vidlice         900 778  

  6.1.1. 46 05.1.1. čistič         5 100 4 755  

  6.1.1. 46 05.1.1. kontajner BRO         3 588 3 588  
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  6.1.1. 46 05.1.1. záchytná vaňa         730 725  

  6.1.1. 111 05.1.1. oprava  stojísk- dotácia EF   6 584 5 939        

  6.1.1. 41 05.1.1. Zhodnotenie stojísk         1 620 1 592  

  6.2 46,4 05.1.1. Kuka voz- poist. Lízing. Splátka   3 147 3 147        

  6.2 111 05.1.1. nakladanie s odpadmi- dotácia EF   1 000 950        

  6.2. 41 05.1.0. odvoz KO Waste 127 000 122 000 109 004        

7 Správa prenajímaného majetku 135 457 156 729 139 167 0 8 200 8 540  

  7.1. 41 06.6.0. Nebytové priestory  135 457 136 729 118 867 0      

  7.1   06.2.0. Rekonštrukcia Zvoničky, rampa   20 000 20 300   8 200 8 540  

8 Prostredie pre život 448 925 425 185 452 763 140 500 466 582 333 518  

  8.1 41 04.1.1. spoločná správa    TS 162 579 178 398 163 479 15 000 15 000 14 500  

  8.2.1. 41 05.2.0. odpadové  vody - ČOV 6 853 7 853 6 988       
 

  8.2.2. 41 05.2.0. kanalizácia Hrádza BD A3 540 540 493        

  8.3.3. 41 05.2.0. zrážkové vody poplatok 21 500 26 125 25 078        

  8.3.4. 46 05.2.0. Kanalizácia 5% spoluúčasť       25 000 0 0  

  8.4.   05.6.0. Vodná nádrž Tajch 2 212 2 212 2 250        

  8.5. 41 06.2.0. Verejná zeleň TS 119 619 90 313 118 811   3 000 2 920  

  8.6.1. 41 06.2.0. projekty, štúdie, parcip. rozpočet 4 000 5 300 7 505        

  8.6.1. 43 06.2.0. kúpa pozemku a budovy          85 000 60 000  

  8.6.1. 46,4 06.2.0. NNN prípojka          40 000 0  

  8.6.1. 46 06.2.0. nový vrt         97 000 45 278  

  8.6.2. 46 06.2.0. PD vnútrobloky         21 030 21 024  

  8.6.2. 46 04.4.3. územný plán, zmeny, doplnky       11 500 11 500 5 100  

  8.6.3. 46 06.6.6. rekonš.  radničného parku, fontána       40 000 130 752 129 605  

  8.6.8. 111 06.6.6. nízko uhlíková stratégia 15 500 15 500 15 000        

  8.7. 41 06.4.0. verejné osvetlenie - TS 76 614 65 871 74 651 15 000 20 900 20 797  

  8.8. 41 06.6.0.  verejné  WC TS 23 172 21 637 23 172        

  8.9. 41 08.4.0. Pohrebné a cintorínske služby   TS 3 178 0 3 178 34 000 42 400 34 294  

  8.10. 41 08.1.0. rekreačné a športové služby TS 12 158 10 436 12 158        

  8.14. 41 05.4.0. ochrana prírody a krajiny 1 000 1 000 0        

9 Šport 84 025 109 743 100 519 0 105 000 54 153  

  9.2. 41 08.1.0. rekreačné a športové služby, chata,  320 320 0        

  9.2. 41 08.1.0. šport - dotácie 50 000 48 200 44 760        

  9.2. 72c 08.1.0. Cyklopreteky V4   15 250 15 250        

  9.2. 41 08.1.0. Cyklopreteky V4 10 000 8 501 8 417        

  9.2. 41 08.1.0. šport- ostatné akcie 4 950 6 750 4 680       
 

  9.3.1. 41 08.1.0. odber vody na polievanie  1 000 1 000 593        
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  9.3.2. 41 08.1.0. Správa štadióna - mesto    3 650 3 881        

  9.3.2. 41 08.1.0. príspevok na správu štadióna TS 16 355 22 172 16 355   10 000 9 942  

  9.4. 41 08.1.0. ihriská a športoviská -TS 1 400 3 900 2 150        

  9.5. 41,72c 08.1.0. športová zostava Woorkout- Tajch         5 000 5 000  

  9.6. 46,72c 08.1.0. vybudovanie ferraty         40 000 39 160  

  9.7. 41,5 08.1.0. MKŠ a V areál NB     4 434   50 000 52  

10 Kultúra 196 127 204 709 147 460 0 0    

  10.1. 41 08.2.0. kultúrne služby- pamätníky 40 40 93        

  10.1. 111 08.2.0. kultúrne služby- pamätníky 137 137          

  10.2.1. 41 08.2.0. Mestská knižnica 51 680 51 980 38 953        

  10.3. 41 08.2.0. kultúrne služby 119 840 117 847 85 467        

  10.3. 41 08.2.0. kultúra -dotácie  10 000 10 000 6 502        

  10.4. 41 08.2.0. ZPOZ 2 070 2 070 1 181        

  10.5. 41 08.2.0. Novobanský jarmok 12 360 410 49        

  10.11. 46 08.2.0. Banské múzeum   22 225 15 215        

11 Vzdelávanie  2 575 437 2 663 499 2 747 959 6 000 251 856 248 268 
 

  11.1.1.     Základná škola Jána Zemana  1 144 081 1 205 526 1 329 822        

  11.1.1.   09.1.2.1. ZŠ 836 437 927 363 1 055 190   1 295 1 295  

  11.1.1.   09.5.0. Centrum voľného času 25 021 25 234 9 606        

  11.1.1.   09.5.0. Školský klub detí 88 678 89 467 82 300        

  11.1.1.   09.6.0.2. Školská jedáleň 193 945 163 462 182 727 6 000 9 500 9 484  

  11.1.1.   09.2.1.1. poistenie majetku - vybav. Učební     366        

  11.1.2. 41 09.5.0.1. ZUŠ 481 732 474 058 452 949        

  11.1.2. 43,46 09.5.0.1. rekonštrukcia budovy ZUŠ         165 900 166 360  

  11.1.3. 41 09.5.0.2. Centrum voľného času 116 564 119 906 112 336        

  11.1.3. 46 09.5.0.2. rekonštrukcia fasády CVČ         60 300 56 268  

  11.1.4. 41 09.1.1.1. MŠ s ŠJ Nábrežná 789 560 820 470 809 103   14 861 14 861  

  11.1.5. 41 09.5.0. Cirkevné školské zariadenia 43 200 43 200 43 200        

  11.1.1.   09.1.2.1. vratky- dopravné    39 148        

  11.1.6. 41 09.5.0. CVČ mimo mesta 300 300 35        

12 Sociálna pomoc a sociálne služby 230 515 275 825 230 221 20 588 42 188 42 100  

  12.1. 41 10.1.2. invalidita a ŤZP 500 500 500        

  12.2.1. 41 10.2.0. Denné centrum seniorov LIPA 6 915 14 805 12 358        

  12.2.2. 41 10.2.0. opatrovateľská služba 178 910 181 575 160 961        

  12.3. 111 10.4.0. Rodina a deti - rodinné prídavky 200 1 225 1 214        

  12.3. 41 10.4.0.0 Rodina a deti 500 500 500        

  12.4.1. 111 10.7.0. stravovanie a škol. pomôcky  HN  28 250 28 250 10 932        

  12.4.1.   10.7.0. stravovanie -vratka   30 330 30 330        
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  12.4.2. 41 10.7.0. jednorazové dávky soc. pomoci 2 400 5 800 4 869        

  12.4.3. 41 10.2.0. sociálny taxík 7 200 6 200 2 660        

  12.4.3. 41 10.2.0. sociálny podnik   1 000 249        

  12.5. 41 46 10.9.0. CIZS 5 640 5 640 5 640 20 588 42 188 42 100  

    Rekapitulácia výdavkov za program :         

  

1       Samospráva  807 947 924 629 925 872 0 9 150 7 488 
 

2       Poskytovanie služieb zákazníkom 27 540 42 398 37 076 15 000 15 000 0 
 

3       Verejný poriadok a bezpečnosť 185 734 249 289 226 934 0 5 000 5 014 
 

4       Propagácia a prezentácia mesta  52 126 70 631 54 710 0     
 

5       Cestná doprava 317 671 620 103 594 987 214 584 124 797 42 198 
 

6       Nakladanie s odpadmi  305 466 341 782 321 192 30 472 42 195 41 514 
 

7       Správa prenajímaného majetku 135 457 156 729 139 167 0 8 200 8 540 
 

8       Prostredie pre život 448 925 425 185 452 762 140 500 466 582 333 518 
 

9       Šport 84 025 109 743 100 519 0 105 000 54 153 
 

10       Kultúra 196 127 204 709 147 460 0 0 0 
 

11       Vzdelávanie 2 575 437 2 663 499 2 747 959 6 000 251 856 248 268 
 

12       Sociálna pomoc a sociálne služby  230 515 275 825 230 221 20 588 42 188 42 100 
 

        Výdavky celkom  5 366 970 6 084 522 5 978 860 427 144 1 069 968 782 793 
 

 



     PLNENIE   PRÍJMOV MESTA NOVÁ BAŇA  ROK 2021   

položka pod-                 

položka 

  

schválený rozpočet 2021 rozpočet po zmenách  plnenie k 31.12. 2021   

u k a z o v a t e ľ  

    EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 

A. BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU 5 241 131 5 596 532 5 662 274 

100 Daňové príjmy 3 710 908 3 799 319 3 846 421 

111 Daň z príjmov fyzickej osoby 3 002 000 3 089 300 3 136 281 

111003 Výnos dane z príjmov  3 002 000 3 089 300 3 136 281 

          

121 Daň z nehnuteľností 412 500 412 500 419 493 

121001 Z pozemkov 83 000 83 000 87 289 

121002 Zo stavieb 316 000 316 000 318 824 

121003 Z bytov  13 500 13 500 13 380 

          

133 Dane za špecifické služby 295 686 296 797 290 647 

133001 Za psa 5 500 5 500 5 511 

133003 Za nevýherné hracie prístroje 33 33 0 

133004 Za predajné automaty 100 100 66 

133006 Za ubytovanie 3 000 3 000 2 266 

133012 Za užívanie verejného priestranstva 700 1 811 1 679 

133013 Za komunálne odpady  249 600 249 600 244 372 

133014 Za jadrové zariadenia 36 753 36 753 36 753 

          

134 Dane z  povolenia na výkon činnosti 722 722 0 

134001 Z úhrad za dobývací priestor 722 722 0 

          

200 Nedaňové príjmy 455 911 527 304 548 354 

212 Príjmy z vlastníctva 192 000 187 637 210 992 

212002 Z prenajatých pozemkov 93 000 93 000 123 557 

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 99 000 94 207 86 969 

212003 Z prenajatých budov - OKI - kultúrne domy 0 430 466 

221 Administratívne poplatky 16 150 18 782 20 919 

221004 vodné stavby, studne 120 360 390 

221004 povolenie vjazdu 100 100 90 

221004 matrika 2 000 2 212 2 457 

221004 za výrub stromov 100 300 340 

221004 VŽP 7 000 8 100 9 245 

221004 reklamné tabule 60 60 0 



položka pod-                 

položka ukazovateľ 
schválený rozpočet 2021 rozpočet po zmenách  plnenie k 31.12. 2021 

221004 trvalý pobyt 300 300 215 

221004 MK 120 400 390 

221004 rybársky lístok 900 1 100 1 008 

221004 overovanie 5 200 5 600 6 766 

221004 hracie automaty 200 200 0 

221004 ostatné 50 50 19 

          

222 Pokuty, penále a iné sankcie 5 000 5 600 8 024 

222003 Za porušenie predpisov - mestská polícia 3 500 3 500 2 160 

222003 Za porušenie predpisov - ostatné pokuty 1 500 2 100 5 864 

223 Poplatky a platby z náhod. predaja a služieb 216 061 233 300 226 929 

223001 Za predaj tovarov a služieb - IC 16 721 16 721 14 251 

223001 Za predaj tovarov a služieb - Propagácia  0 2 380 5 337 

223001 Za predaj  služieb - preddavky na teplo 9 000 9 000 9 724 

223001 Za predaj  služieb - MsK 2 000 2 000 1 931 

223001 Za predaj služieb - vstupné OKI 4 900 4 900 0 

223001 Za predaj  služieb  - spotreba EE, voda 11 500 13 500 14 920 

223001 Za predaj  služieb - refundácie GP/ZP 1 200 3 000 3 007 

223001 Za predaj služieb - vstupné jarmok 1 000 1 000 0 

223001 Za predaj  služieb - odpadové vody Tajch 2 800 2 800 3 593 

223001 Za predaj  služieb - opatrovateľská služba 21 000 21 000 21 240 

223001 Za predaj  služieb - MsBP- splátky úveru 144 440 144 440 140 271 

223001 Za predaj  služieb - preplatky EE, plyn 0 5 026 4 344 

223001 Za predaj  služieb - celoplošné testovanie 0 3 533 3 534 

223001 Za predaj  služieb - ostatné 1 500 1 500 2 233 

223001 Za predaj  služieb - IOMO     4 

223001 Za predaj  služieb - prieskumné územie   1 850 1 851 

223001 Za predaj  služieb - drobný stavebný odpad   500 539 

223004 Za prebytočný majetok 0 150 150 

229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 2 000 2 400 2 366 

229005 Za znečisťovanie ovzdušia 2 000 2 400 2 366 

292 Ostatné príjmy 24 700 79 585 79 124 

292006 Z náhrad poistného plnenia   1 772 1 772 

292008 Z výťažkov z lotérií  24 700 24 700 24 142 

292 017 Príjmy - vratky 0 810 811 

292019 Príjmy z odvodu TS 0 52 303 52 303 

292027 z trov konania 0 0 96 

300 Granty a transfery 1 074 312 1 269 909 1 267 500 

311 Dary  0 38 427 49 170 

311 Dar - OOCR Gron   20 000 20 000 

311 Dar- partneri Cyklopreteku   15 000 15 000 

311 Dar-      10 000 



položka pod-                 
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schválený rozpočet 2021 rozpočet po zmenách  plnenie k 31.12. 2021 

311 Dar- Paluška- NN prípojka   0 743 

311 Dar- Tajchová osmička   250 250 

311 Dar - OZ Centráčik   3 177 3 177 

312 Transfery v rámci  verejnej správy 1 071 312 1 228 482 1 215 330 

312001 Zo ŠR - výchova a vzdelávanie 1 100 1 100 850 

312001 Zo ŠR - ZŠ stravovacie návyky 118 000 118 000 64 505 

312001 Zo ŠR - MŠ stravovacie návyky 28 500 28 500 13 335 

312001 Zo ŠR školské pomôcky   250 250 149 

312001 Zo ŠR - vzdelávacie poukazy  5 288 6 912 6 912 

312001 Zo ŠR -  ZŠ dopravné 449 449 638 

312001 Zo ŠR - MŠ- výchova a vzdelávanie 11 532 21 516 19 084 

312001 Zo ŠR - ZŠ - lyžiarske kurzy 6 300 6 300 0 

312001 Zo ŠR - ZŠ škola v prírode  4 300 4 300 0 

312001 Zo ŠR - ZŠ učebnice    7 077 7 077 

312001 Zo ŠR -ZŠ asistent učiteľa 16 256 20 320 32 512 

312001 Zo ŠR -ZŠ odchodné   1 429 1 429 

312001 Zo ŠR -ZŠ podpora vzdelávania     190 

312001 Zo ŠR -ZŠ Covid pomôcky     6 330 

312001 Zo ŠR -MŠ - asistent učiteľa 0 15 887 15 988 

312001 Zo ŠR -MŠ národný projekt    0 2 160 

312001 Zo ŠR - na obnovu vojnových hrobov 137 137 0 

312001 Zo ŠR- Nízko uhlíková stratégia 14 725 14 725 14 474 

312007 Z rozpočtu obce - z inej obce pre RO CVČ  0 468 469 

312012 Zo ŠR  na činnosť stavebného úradu 10 600 10 600 9 478 

312012 Zo ŠR  na matričnú činnosť  13 700 15 401 15 895 

312012 Zo ŠR  na starostlivosť o životné prostredie 690 717 717 

312012 Zo ŠR  - miestne komunikácie 318 318 316 

312012 Zo ŠR na  register obyvateľov 2 400 2 414 2 414 

312012 Zo ŠR  na úseku registra adries  130 160 160 

312012 Zo ŠR na  výkon osobitného príjemcu- RP 200 1 457 1 240 

312012 Zo ŠR na prenesené kompetencie  836 437 836 437 884 087 

312001 EF - dotácia na odpadové hospodárstvo 0 7 583 7 583 

312001 ŠR- MŠ projekt  Múdre hranie 0 1 000 1 000 

312001 ŠR - sčítanie 0 11 175 11 176 

312001 ŠR - dotácia Covid 0 71 057 58 865 

312001 ŠR - dotácia Covid opatrovateľky   0 14 431 

312001 ŠR- dotácia covid - ubytovanie  0 2 885 2 885 

312001 ŠR - dotácia covid na nájomné 0 7 826 7 826 

312001 ŠR- refundácia nákladov covid  0 4 245 4 245 

312001 ŠR- doplňujúce voľby   1 029 1 029 

312001 ÚPSVaR- projekt Praxou k zamestnaniu 0 5 881 5 881 

312001 ÚPSVaR- projekt Pracuj 0 927 0 
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315 Transfery od iných subjektov  3 000 3 000 3 000 

315 Dotácia od DPO SR o. z. - na činnosť DHZO  3 000 3 000 3 000 

     

B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 109 573 320 040 356 962 

200 Nedaňové príjmy 95 323 320 040 356 962 

233 Príjem z predaja  95 323 305 790 356 962 

233 z predaja budov 0 50 000 60 500 

233001 Z predaja pozemkov 15 720 15 720 22 372 

233001 Z predaja pozemkov 76 000 236 467 270 488 

233001 príjmy za poľ. revír -  právo na odstrel 3 603 3603 3603 

300 Granty a transfery 14 250 14 250 0 

322 Transfery v rámci verejnej správy 14 250 14 250 0 

322001 1AA1- Zo ŠR - Wifi pre Teba 12 750 12 750 0 

322001 1AA2- Zo ŠR - Wifi pre Teba 1 500 1 500 0 

     

C. FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU 191 893 938 368 785 393 

453 Prevod neminuté prostriedky v r . 2020 4 000 73 437 69 438 

453  131K -neminuté prostriedky   0 59 437 59 437 

  72c - dar na knihu  4 000 14 000 10 000 

          

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 187 893 864 931 715 955 

   Prevod z rezervného fondu  187 893 801 931 663 451 

  Prijaté finančné zábezpeky 0 63 000 52 500 

  IOMO- poplatky 0 0 4 

          

D Príjmy rozpočtových organizácií 251 517 299 549 285 439 

  Bežné príjmy  251 517 283 136 265 301 

  ZŠ J. Zemana  139 432 96 979 86 658 

  ZUŠ 29 800 99 811 99 821 

  CVČ 10 300 12 879 9 815 

  MŠ Nábrežná 71 985 73 467 69 007 

          

  Príjmové finančné operácie spolu 0 16 413 20 139 

  ZŠ J. Zemana    12 637 16 362 

  MŠ Nábrežná   3 776 3 776 

          

   PRÍJMY CELKOM  5 794 114 7 154 489 7 090 069 

 



Rezervný fond suma 

Počiatočný stav  k 1.1.2021 342 546,02

vrátené za kosačku 30 153,00

Prírastky - z prebytku hospodárenia r. 2020 474 339,00

spolu 847 038,02

Úbytky  - použitie rezervného fondu - schválené  skutočné čerpanie rozdiel 

TS - DPH 21 918,00 20 850,08 1 067,92

CIZS 20 588,00 20 500,00 88,00

územný plán 11 500,00 5 100,00 6 400,00

Rekonštrukcia - Slameníkova cesta 30 000,00 35 155,09 -5 155,09

                        Záhrbská 50 000,00 43 686,58 6 313,42

                        Podhorská 20 000,00 20 000,00 0,00

spevnené plochy Štúrova, Nábrežná 14 447,00 1 990,00 12 457,00

veľkokapacitné kontajnery 13 440,00 13 222,00 217,20

ŠJ ZŠ- vybavenie 6 000,00 5 999,82 0,18

schválené uznesením č. 130/2020 dňa 29.12.2020 187 893,00

dopravné značky 3 360,00 3 073,92 286,08

nádoby BRO 2 220,00 2 466,00 -246,00

nádoby do domácností 10 000,00 5 850,00 1 048,26

paletové vidlice 900,00 777,60 122,40

čistič  5 100,00 4 754,64 345,36

kontajner na BRO 3 588,00 3 588,00 0,00

rekonštrukcia MK Čierny Lúh 30 000,00 3 647,74 26 352,26

rigoly 4 950,00 4 950,00 0,00

schválené uznesením č. 8/2021 dňa 24.2.2021 60 118,00

Asfaltovanie dvora Záchranky 7 500,00 7 500,00 0,00

rekonštrukcia ul. Kútovská 40 000,00 40 000,00 0,00

nákup kuka vozidla 20 000,00 11 984,82 15,00

vybudovanie vrtu  57 000,00 45 278,40 11 721,60

schválené uznesením č. 22/2021 dňa 28.4.2021 124 500,00

speciálne služby GDPR 10 752,00 8 920,00 1 832,00

kniha 4 000,00 4 000,00 0,00

oprava MK   Záhrbská 1 640,00 1 640,00 0,00

                   Kútovská 1 780,00 1 779,60 0,40

oprava Cyklochodník 1 230,00 1 230,00 0,00

oprava MK Chotár 40 000,00 38 110,50 1 889,00

Rekonštrukcia budovy  ZUŠ 28 398,00 28 398,00 0,00

asfaltovanie vstupu do ZUŠ 8 000,00 8 365,10 -365,10

Projektové dokumentácie, štúdie 2 000,00 2 000,00 0,00

archeologický výskum 6 360,00 6 360,00 0,00

montáž okien, dverí MŠ 2 700,00 2 700,00 0,00

havarijný stav- kanalizácia  MŠ 2 500,00 2 500,00 0,00

schvalené uznesením č. 52/2021 109 360,00

oprava vozidla 7 200,00 6 772,08 427,92

prenájom vozidla 7 600,00 6 997,09 602,91

nákup nádob BIO 400,00 466,00 -66,00

výmena hojdačiek 2 500,00 750,00 1 750,00

revitalizácia vnútroblokov 19 800,00 21 024,00 -1 224,00

PD, chodníky v cintoríne 8 400,00 8 892,09 -492,09

zariadenie na mulčovanie 3 000,00 2 920,00 80,00

CVČ rekonštrukcia fasády 60 300,00 56 268,01 4 031,99

Banské múzeum -konzervačné práce 15 500,00 7 125,28 8 374,72

asfaltovanie MK Podhorská 4 560,00 5 715,95 -1 155,95



nákup knihy Novobanské špacírky 7 500,00 7 500,00 0,00

oprava rigolov 31 000,00 34 199,52 -3 199,52

majetkový vklad do ZI sociálneho podniku 5 000,00 5 000,00 0,00

schválené uznesením č. 70/2021 172 760,00

úhrada majetkovej ujmy 102 483,93

schválené uznesením č. 87/2021 102 483,93

nemajetková ujma - zrušenie uznesenia č. 86 -102 483,93

Rozšírenie NNK - ul. Pod sekvojou 15 000,00 0,00 15 000,00

príspevok Medical n.o. 11 878,00 11 878,00 0,00

Rekonštrukcia budovy ZUŠ 4 122,00 4 122,00 0,00

Mestský kultúrno-športový a voľnočasový areál NB - PD, prípravné práce50 000,00 51,80 49 948,20

stavebné úpravy radničný park 66 300,00 66 288,07 11,93

schválené uznesením č. 98/2021 44 816,07

rampa Zvonička 3 200,00

PD Kolárova 1 300,00

ZŠ- zasúvacia brána 3 483,80 16,20

záchytná vaňa 725,40

mobiliár 558,00

tabuľky 900,00

autobusové označníky 936,00

úbytky spolu 663 450,98 138 480,00

Príjem 847 038,02

Čerpanie 801 931,00

zostatok RF  k 22.9.2021 45 107,02

Bilancia RF k 31.12.2021

schválené čerpanie 801 931,00

skutočné čerpanie 663 450,98

nevyčerpané 138 480,02

RF prenos do roku 2022

nevyčerpané 138 480,02

zostatok RF - neschválené čerpanie 45 107,02

spolu 183 587,04



 

 

Mesto Nová Baňa   
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ÚVOD 

 

Rozpočet mesta a jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní 

východísk rozpočtu mesta na rok 2021 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov 

mesta.  

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávania relevantných informácií 

a o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri 

monitorovaní výkonnosti. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.  

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  schválilo Programový rozpočet mesta Nová Baňa na roky 

2021-2023  dňa 29.12.2020 uznesením č. 130/2020.  

Príjmy rozpočtu nie je podľa metodiky Ministerstva financií SR potrebné zostavovať v programovom 

rozpočte, preto sa monitorovacia správa týka len výdavkovej časti.  
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Program 1: Samospráva 

 

Zámer programu  

Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Nová Baňa, 

plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou.  

 

Rozpočet programu 

 

Rozpočet  Schválený upravený   Plnenie k 31.12. 2021 % plnenia  

Bežný  698 947 738 966 749 479 101,42 

Kapitálový  9 150    7 488 81,83 

Finančné operácie 109 000 185 663 176 393 95,00 

SPOLU 807 947 933 779 933 360 99,95 

 

Komentár k programu  

Program zahŕňa manažment mesta na čele s primátorom mesta, aktivity a činnosti mesta súvisiace s rozpočtovou, 

daňovou politikou mesta, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, vydanie noriem a všetky ostatné 

aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod mesta Nová Baňa.  

Dôležitou súčasťou programu je účasť mesta v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie 

informovanosti a presadzovania záujmov mesta na samosprávnych zasadnutiach a plánovanie rozvoja obce 

s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite mesta pre spokojnosť jeho občanov.  

 

 

Podprogram 1.1. Správa mesta  

 

Zámer podprogramu: Zabezpečiť vysokú profesionalitu a efektivitu činností vykonávaných prostredníctvom 

mestského úradu. 

Zodpovednosť: Oddelenie správne  

 

Rozpočet podprogramu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  590 397 624 042 647 286 103,72 

Kapitálový     9 150 7 488 81,83 

Finančné operácie 0 68 000 57 500 84, 55 

SPOLU 590 397 701 192 712 274 101,58 

 

Podrobné čerpanie bežných výdavkov  je uvedené v nasledovnej tabuľke :  

 

Program 
Funkčná 

kl. 
Ekonomická klasifikácia. 

Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

1.1.  0111  611- mzdy 342 503,00 346 920,00 361 930,41 

1.1.  0111  620 - odvody 125 240,00 125 240,00 133 392,06 

1.1.  0111 631 - cestovné  1 000,00 1 000,00 426,52 

1.1.  0111 632 - energie, poštovné.   telekom. 28 350,00 28 350,00 22 531,36 

1.1.  0111 633- materiál 17 144,00 19 144,00 18 157,56 

1.1.  0111 634- dopravné, palivá, poistenie 4 300,00 6 072,00 3 988,31 

1.1.  0111 635 - údržba budov, strojov  23 050,00 18 950,00 20 621,59 

1.1.  0111 636- nájomné za nájom 100,00 100,00 0,00 

1.1.  0111 637 - služby 48 210,00 74 762,00 82 960,15 

1.1.  0111 
640- transfery ( odchodné. 

Nemocenské)  
500,00 3 504,00 3 277,83 

  590 397,00 624 042,00 647 285,79 

 

Komentár :  

Bežné výdavky podprogramu boli vynaložené na mzdy, odvody, cestovné  

pol. 632 : energie, vodné, poštovné, telekomunikačné  

pol. 633: interiérové vybavenie, výpočtová technika, všeobecný materiál, knihy, časopisy, softvér, reprezentačné  

pol. 634 : PHM, servis , poistenie, známky   
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pol. 635 : údržba výpočtovej techniky, strojov, budov 

pol. 637: školenie, všeobecné služby, špeciálne služby, rekreačný príspevok, poplatky, stravovanie, poistenie,  

                sociálny fond, odmeny mimo PP  

Z celkových bežných výdavkov 647 285,79 eur bolo hradených 3 606,74 eur zo ŠR a 643 679,05 eur bolo hradené 

z rozpočtu mesta.      

 

Kapitálové výdavky boli vynaložené na nákup softvéru.   

  

Finančné operácie – výdavky v sume 52 500 eur predstavovali vrátené finančné zábezpeky, ktoré mesto prijalo 

v rámci vyhlásených  verejno-obchodných súťaží  a vklad do ZI sociálneho podniku v sume 5 000 eur.       

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ: Dosiahnuť otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti a podnikateľskému prostrediu.  

 

Merateľný ukazovateľ Počet vydaných článkov v regionálnej tlači a inej tlači za rok 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 12 12  53   

Skutočná hodnota 124  86  168   

Merateľný ukazovateľ Počet porád vedenia s vedúcimi oddelenia a so všetkými zamestnancami 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 42 + 2 42 + 2  42 + 2 
  

Skutočná hodnota 51 + 3 41  59 
  

Merateľný ukazovateľ Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít 

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 12 12  12 
  

Skutočná hodnota 24  6   
  

Merateľný ukazovateľ Percento zodpovedaných žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe 

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 100 100  100 
  

Skutočná hodnota 100  100  100 
  

Merateľný ukazovateľ Počet prijatých návštev a stretnutí občanov s primátorom za rok  

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 150 150  160   

Skutočná hodnota 340  263 243   

Merateľný ukazovateľ Počet spracovaných prípravných a projektových dokumentácií   

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 5 5  5   

Skutočná hodnota                    21  2  22   

Merateľný ukazovateľ Počet podaných projektov a žiadostí o NFP   

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 5 5  5   

Skutočná hodnota                    21  15 22   

Merateľný ukazovateľ Počet schválených projektov a žiadostí o NFP 

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 5 5  5   

Skutočná hodnota                   11  6  6   

  

V roku 2021 mesto podalo 22 žiadostí z ktorých boli schválené  žiadosti vo výške  812 992  eur na :  

- dofinancovanie bežných  výdavkov v ZŠ J. Zemana sumou 10 830 eur, 

-  projekt Múdre hranie v MŠ sumou 1 000 eur,  

- podporu cestovného ruchu – IC sumou 2 885 eur,      

- podporu športu – Týždeň športu pre všetkých  sumou  1 200 eur   

- integráciu primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti –   

   CIZS sumou 782 352 eur  

- vypracovanie Nízko uhlíkovej stratégie sumou 14 725 eur  
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Podprogram 1.2. Stavebný úrad 

 

Zámer podprogramu : Zabezpečenie činností funkčného stavebného úradu  

Zodpovednosť: Oddelenie správne; Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia 

a správy majetku  

Rozpočet podprogramu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 
% plnenie  

Bežný  26 950 26 950 29 758 110,41 

Kapitálový     

SPOLU 26 950 26 950 29 758 110,41 

 

Podrobné čerpanie bežných výdavkov  je uvedené v nasledovnej tabuľke :  

 

Program Funkčná Ekonomická klasifikácia 
Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

1.2.  0111  611- mzdy 16 100,00 16 100,00 15 889,58 

1.2.  0111  620 - odvody 5 200,00 5 200,00 5 425,95 

1.2.  0111 631 - cestovné  0,00 0,00 0,00 

1.2.  0111 
632 - energie, poštovné, 

telekom. 
4 300,00 4 300,00 5 325,08 

1.2.  0111 633- materiál 300,00 300,00 2 059,99 

1.2.  0111 634- dopravné, palivá, poistenie 0,00 0,00 0,00 

1.2.  0111 635 - údržba budov, strojov  0,00 0,00 0,00 

1.2.  0111 636- nájomné za nájom 0,00 0,00 0,00 

1.2.  0111 637 - služby 1 050,00 1 050,00 1 057,05 

1.2.  0111 640- transfery        

  26 950,00 26 950,00 29 757,65 

 

Komentár:  

Bežné výdavky podprogramu boli vynaložené na mzdy, odvody, poštové a telekomunikačné služby, materiál,  

všeobecné služby, stravovanie, poplatok za KO.  Z celkových výdavkov 29 757,65 eur bolo 9 477,48 eur hradené 

zo ŠR a 20 280,17 eur bolo hradené z rozpočtu mesta.  

      

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ : Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného 

plánovania 

Merateľný ukazovateľ Počet konaní   

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota  170 170  165   

Skutočná hodnota  332 337  369    

Merateľný ukazovateľ Počet rozhodnutí vydaných v lehote 30 dní  

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 170 170  133   

Skutočná hodnota  306  337 369    

Merateľný ukazovateľ Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (v %) 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 100 100  100   

Skutočná hodnota  100  100 100   

 

Z celkového počtu  konaní bolo 231 konaní pre mesto a 138 konaní pre obce. Z nich bolo 29 konaní prerušených 

a 3konania boli zastavené.  

Stavebný úrad v roku 2021  

1. vydal  :  57 stavebných povolení, 45 kolaudačných rozhodnutí, 7 územných rozhodnutí, 2 búracie povolenia, 

21 rozhodnutí na zmenu rozostavanej stavby, 4 rozhodnutia na zmenu účelu využitia stavby, 29 záväzných 

stanovísk  a 17 ostatných konaní       

2.  vykonal 9 štátnych stavebných dozorov 

3.  uložil pokuty za 6 priestupkov  
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Podprogram 1.3. Zamestnanosť 

Zámer podprogramu:  Podpora udržiavania pracovných návykov u občanov v hmotnej núdzi  

Zodpovednosť: Správne oddelenie; Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia 

a správy majetku  

Rozpočet projektu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 
% plnenie  

Bežný  500 500 38 7,6 

Kapitálový     

SPOLU 500 500 38 7,6 

 

Komentár: Výdavky boli vynaložené na nákup materiálu. 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ: Efektívne využitie voľnej pracovnej sily pri triedení odpadu a výchova k pracovným návykom dlhodobo 

nezamestnaných osôb.  

Merateľný ukazovateľ Počet osôb vykonávajúcich aktivačné práce 

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 15 15  15   

Skutočná hodnota 4  6  0   

 

Podprogram 1.4. Poslanci  

Zámer podprogramu: Efektívna činnosť orgánov obce s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov. 

Zodpovednosť: Oddelenie správne  

Rozpočet podprogramu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12. 2021 
% plnenie  

Bežný  23 410 26 230 13 389 51,04 

Kapitálový     

SPOLU 23 410 23 410 13 389 51,04 

  

 Podrobné čerpanie je uvedené v nasledovnej tabuľke :  

Program 
Funkčná 

kl. 
Ekonomická klasifikácia 

Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

1.3.  0111  611- mzdy 2 000,00 2 000,00 580,00 

1.3.  0111  620 - odvody 5 640,00 5 640,00 1 992,03 

1.3.  0111 631 - cestovné  350,00 350,00 0,00 

1.3.  0111 632 - energie, poštovné, telekom. 0,00 0,00 0,00 

1.3.  0111 633- materiál 1 150,00 3 450,00 3 389,58 

1.3.  0111 634- dopravné, palivá, poistenie 0,00 0,00 0,00 

1.3.  0111 635 - údržba budov, strojov  0,00 270,00 272,40 

1.3.  0111 636- nájomné za nájom 100,00 100,00 0,00 

1.3.  0111 637 - služby 14 170,00 14 420,00 7 154,54 

1.3.  0111 640- transfery  0  0  0 

  23 410,00 26 230,00 13 388,55 

Komentár: Výdavky  boli vynaložené na  odmeny zamestnancov , odvody,  všeobecný materiál vrátane zakúpenia 

hlasovacieho zariadenia, údržbu hlasovacieho zariadenia, reprezentačné a odmeny poslancov a členom komisií.      

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom.  

Merateľný ukazovateľ Počet zasadnutí MsZ za rok 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 11 11  11 
  

Skutočná hodnota 10  9  8 
  

Merateľný ukazovateľ Počet zasadnutí komisií MsZ za rok 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 60 60  60   

Skutočná hodnota 102  20  26 
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Merateľný ukazovateľ Počet prijatých uznesení MsZ za rok 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 120 120  120 
  

Skutočná hodnota 207  138  172 
  

 

Podprogram 1.5. GP, Znalecké posudky 

 

Zámer podprogramu: Transparentný prevod nehnuteľností vo vlastníctve mesta Nová Baňa 

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku  

Rozpočet podprogramu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12. 2021 % plnenie  

Bežný  3 900 6 250 5 682 90,91 

Kapitálový     

SPOLU 3 900 6 250 5 682 90,91 

 

Komentár: Výdavky sú za vyhotovenie geometrických plánov pre zidentifikovanie nehnuteľností, výdavky za 

vyhotovenie znaleckých posudkov pre určenie minimálnej všeobecnej hodnoty nehnuteľností, inzercia zámerov 

prevodov nehnuteľností a správne poplatky.  

Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ:  Zabezpečenie podkladov k prevodu nehnuteľností : vyhotovenie GP pre zidentifikovanie nehnuteľností,  

vyhotovenie znaleckých posudkov pre určenie minimálnej všeobecnej hodnoty nehnuteľností.  

 

Merateľný ukazovateľ Počet geometrických plánov 

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 2 2  3 3 3 

Skutočná hodnota 6  7 4   

Merateľný ukazovateľ Počet znaleckých posudkov 

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 8 8  10 10 10 

Skutočná hodnota 20  14  21   

Merateľný ukazovateľ Počet inzercií v regionálnych novinách 

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 2 2  2 2 2 

Skutočná hodnota 1  1 5   

 

Podprogram 1.6. Finančná a rozpočtová oblasť 

 

Zámer podprogramu:  Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky  

Zodpovednosť: Oddelenie správne  

Rozpočet podprogramu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12. 2021 % plnenie  

Bežný  4 450 4 450 4 406 99,01 

Kapitálový     

SPOLU 4 450 4 450 4 406 99,01 

 

Komentár: Výdavky boli vynaložené na poplatky za  : vyhotovenie podkladov pre audit , audit individuálnej 

a konsolidovanej účtovnej závierky.   

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ :  Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta   

 

Merateľný ukazovateľ Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok  

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 2 2  2   

Skutočná hodnota 2 2  2   
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Podprogram 1.7. Dlhová služba  

 

Zámer podprogramu:  Plnenie záväzkov vyplývajúcich z úverových zmlúv  

Zodpovednosť: Oddelenie finančné   

Rozpočet podprogramu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12. 2021 
% plnenie  

Bežný 35 440  35 615 34 440 96,70 

Kapitálový     

Finančné operácie 109 000 117 663 118 891 101,04 

SPOLU 144 440 153 278 153 331 100,03 

 

Komentár: Bežné výdavky boli vynaložené na splátky úrokov z úverov ŠFRB v sume 34 268 eur a na  splátky 

úrokov z lízingu v sume 172 eur.   

Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky istiny z úverov ŠFRB v sume 110 225 eur  a splátky istiny 

z lízingu v sume 8 666 eur.    

Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ:   Dodržiavať splátkové kalendáre.  

Merateľný ukazovateľ Počet splátok za rok  

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 12 12  12+3   

Skutočná hodnota 12 12 12+3    

 

 

Podprogram 1.8. Členské príspevky združeniam a dary 

 

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a presadzovanie jeho záujmov na regionálnych a celoslovenských 

fórach   

Zodpovednosť: Oddelenie správne  

Rozpočet podprogramu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12. 2021 % plnenie  

Bežný  13 900 13 900 13 454 96,79 

Kapitálový     

SPOLU 13 900 13 900 13 454 96,79 

 

Komentár:  Bežné výdavky boli použité na úhradu členských príspevkov v sume 9 954 eur  a v rámci transferov 

bola vyplatená dotácia – účelová na  motivačné štipendium pre Gymnázium Františka Švantnera v sume 3500 €.   

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ:  Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach  

Merateľný ukazovateľ Počet členstiev mesta v organizáciách  

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 7 7  7   

Skutočná hodnota 7 7 7    

 

Podprogram 1.9. Doplňujúce komunálne voľby 

 

Zámer podprogramu:  Zabezpečenie  bezproblémového priebehu doplňujúcich komunálnych volieb 

Zodpovednosť: Oddelenie správne  

Rozpočet podprogramu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12. 2021 % plnenie  

Bežný   1 029 1 029 100 

Kapitálový     

SPOLU  1 029 1 029 100 

 

Komentár: Dňa 23.10. 2021 sa konali doplňujúce voľby. Bežné výdavky boli použité na úhradu materiálu a na 

odmeny pre členov volebnej komisie, ktoré boli plne hradené zo ŠR.   
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Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ:  Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb   

Merateľný ukazovateľ Počet zvolených poslancov  

Obdobie 2021  

Plánovaná hodnota 1  

Skutočná hodnota 1  

 

Program 2: Poskytovanie služieb zákazníkom 

 

Zámer programu:  Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov 

mesta.  

Rozpočet programu  

Rozpočet  Schválený upravený   Plnenie k 31.12. 2021 % plnenia  

Bežný  27 500 42 397,95 37 077 64,6 

Kapitálový 15 000 15 000 0 0 

Finančné operácie 0 0 0  

SPOLU 42 540 57 397,95 37 077 64,60 

 

Komentár k programu  

Program  zahŕňa činnosť matriky a evidencie obyvateľov, údržbu mestského rozhlasu, SOZU a Wifi pre Teba.  

 

Podprogram 2.1. Matrika  

 

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie, kvalitné vykonávanie 

matričných činností a organizácia občianskych obradov na vysokej spoločenskej úrovni.     

Zodpovednosť: Oddelenie správne  

Rozpočet podprogramu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  21 920 23 621 21 074 89,20 

Kapitálový     

SPOLU 21 920 23 621 21 074 89,20 

 

Podrobné čerpanie výdavkov je uvedené v nasledovnej tabuľke.  

 

Program 
Funkčná 

kl. 
Ekonomická klasifikácia 

Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

2.1. 0.1.3.3  611- mzdy 14 500,00 15 900,00 14 716,07 

2.1. 0.1.3.3  620 - odvody 4 930,00 4 930,00 4 185,04 

2.1. 0.1.3.3 631 - cestovné  30,00 30,00 9,15 

2.1. 0.1.3.3 632 -  pošt.  telekomunikačné 600,00 800,00 840,65 

2.1. 0.1.3.3 633- materiál 300,00 401,00 314,60 

2.1. 0.1.3.3 635 - údržba výpočt. techniky  30,00 30,00 25,09 

2.1. 0.1.3.3 637 - služby 1 530,00 1 530,00 983,44 

  21 920,00 23 621,00 21 074,04 

 

Komentár:  Bežné výdavky boli použité  na bežný chod preneseného výkonu matriky a evidencie - mzdy, 

odvody, školenia, kancelárske potreby, energie, poštovné a ostatné. Časť výdavkov bola hradená z transferu – 

15 894,61 eur a 5 179,43 € boli vlastné zdroje.  

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ :  Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a promptné vydávanie matričných dokumentov. 

Merateľný ukazovateľ  Počet občianskych obradov za rok 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 40 40  40   

Skutočná hodnota 34 51 10   
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Merateľný ukazovateľ  Počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 30 30 30   

Skutočná hodnota 4 7+1 0+1   

Merateľný ukazovateľ   Počet zápisov do pamätnej knihy mesta 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 30 30 30   

Skutočná hodnota 18 51 2   

 

Podprogram 2.2. SOZA  

 

Zámer podprogramu: Používanie hudobnej produkcie počas kultúrno spoločenských podujatí mesta 

Zodpovednosť:  Oddelenie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a Informačného centra  

Rozpočet podprogramu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 
% plnenie  

Bežný  1 200 1 200 126 10,5 

Kapitálový     

SPOLU 1 200 1 200 126 10,5 

 

Komentár:  Výdavky boli vynaložené na úhradu poplatku SOZE.  

Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ:  Legálne používanie akejkoľvek verejnej hudobnej produkcie.  

Merateľný ukazovateľ   Počet podujatí s použitím hudobnej produkcie 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 10 10 10   

Skutočná hodnota 9 2 6   

 

Podprogram 2.3. Mestský rozhlas    

 

Zámer podprogramu: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta 

Zodpovednosť:  Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku  

Rozpočet podprogramu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  4 420 4 420 2 720 16,44 

Kapitálový     

SPOLU 4 420 4 420 2 720 16,44 

 

Komentár: Výdavky  vo výške 2 720 eur boli  zaslané formou príspevku Technickým službám mesta na priebežnú 

údržbu mestského rozhlasu. Skutočné čerpanie bolo vo výške 1986,63 eur .    

Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ:  Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu 

Merateľný ukazovateľ   Počet funkčných reproduktorov z celkového počtu 143 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 143 143 143   

Skutočná hodnota 143 143 143   

 

Podprogram 2.5. Wifi pre Teba 

  

Zámer podprogramu: Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytnú 

bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta k širokopásmovému internetu 

Zodpovednosť:  Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku  

Rozpočet podprogramu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný      

Kapitálový 15 000 15 000 0  

SPOLU 15 000 15 000 0  
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Komentár:   Podaný projekt nebol podporený, k čerpaniu nedošlo.    

Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ:  Vypracovanie žiadosti o NFP 

Merateľný ukazovateľ   Počet prístupových bodov  na verejných miestach  

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota  1 15   

Skutočná hodnota  0 0   

 

Podprogram 2.6. Sčítanie obyvateľov 

    

Zámer podprogramu: Vytvoriť materiálno-technické podmienky pre prípravu a zabezpečenie Sčítania 

obyvateľov, domov a bytov v danom období. 

Zodpovednosť:  Oddelenie správne  

Rozpočet podprogramu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  0 13 157 13 157 100 

Kapitálový     

SPOLU 0 13 157 13 157 100 

 

Komentár :  bežné výdavky boli vynaložené na odmeny sčítacích komisárov, energie, telekomunikačné poplatky, 

všeobecný materiál, údržbu výpočtovej techniky a všeobecné služby.   Výdavky boli v pnej výške hradené zo ŠR. 

Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ: Zabezpečiť odbornú prípravu a priebeh sčítania obyvateľov, domov a bytov.  

 

Merateľný ukazovateľ Úspešný priebeh  

Obdobie 2021 

Plánovaná hodnota áno 

Skutočná hodnota áno 

 

Na základe výsledkov sčítania zverejnených Štatistickým úradom , má mesto 7 007 obyvateľov z toho 3 401 

mužov ( 48,54%) a 3 606 žien ( 51,46%) a na území mesta je 2097 domov a 3251 bytov.    

   

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť 

 

Zámer programu:  Bezpečné ulice pre obyvateľov a návštevníkov mesta, ochrana majetku a životného prostredia   

Rozpočet programu 

Rozpočet  Schválený upravený   Plnenie k 31.12. 2021 % plnenia  

Bežný  185 734 249 289 226 935 91,03 

Kapitálový 0 5 000 5 014 100,28 

Finančné operácie     

SPOLU 185 734 254 289 231 949 91,21 

 

Komentár k programu  

Program  zahŕňa činnosť mestskej polície, požiarnej a civilnej ochrany a veterinárnu oblasť.   

Podprogram 3.1. Mestská polícia prevencia 

 

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, životného prostredia, čistoty mesta a majetku Preventívne 

pôsobiť na právne vedomie občanov v záujme dodržiavania všeobecne záväzných právnych noriem. 

Zodpovednosť:  Mestská polícia   

Rozpočet podprogramu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  1 650 2 350 2 253 95,87 

Kapitálový  0 0  

SPOLU 1 650 2 350 2 253 95,87 

 

Komentár : bežné výdavky boli vynaložené na nákup otočnej kamery s optickým zoomom - Tajch a  

                    na bežnú údržbu prevádzkových strojov.     
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Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ:  Pôsobiť na právne vedomie občanov zákonnými prostriedkami. 

Merateľný ukazovateľ   Počet riešených priestupkov 

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 400 400 400   

Skutočná hodnota 257 381 159   

Merateľný ukazovateľ   Počet riešených podnetov 

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 100 100 100   

Skutočná hodnota 59 67 72   

Merateľný ukazovateľ   Počet prednášok, besied, článkov v novinách 

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 15 15 15   

Skutočná hodnota 0 0 0   

 

Podprogram 3.2. Mestská polícia represia 

 

Zámer podprogramu: Zabezpečiť verejný poriadok v meste 

Zodpovednosť:  Mestská polícia  

Rozpočet podprogramu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  161 402 155 142 139 756 90,1 

Kapitálový  5 000 5 014 100,28 

SPOLU 161 402 160 142 144 770 90,4 

 

Podrobné čerpanie výdavkov je uvedené v nasledovnej tabuľke :  

Program 
Funkčná 

kl. 
Ekonomická klasifikácia 

Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

3.2. 0.3.1.0  611- mzdy 108 621,00 103 621,00 94 057,98 

3.2. 0.3.1.0  620 - odvody 33 464,00 33 464,00 33 640,93 

3.2. 0.3.1.0 632 -  poštovné,  telekomun. 720,00 720,00 687,00 

3.2. 0.3.1.0 633- materiál 4 295,00 4 295,00 2 723,37 

3.2. 0.3.1.0 634- palivá, poistenie 3 480,00 3 480,00 3 261,57 

3.2. 0.3.1.0 635 - údržba prístrojov  520,00 520,00 338,86 

3.2. 0.3.1.0 637 - služby 10 292,00 9 032,00 5 046,21 

3.2. 0.3.1.0 640- transfery  10,00 10,00 0,00 

  161 402,00 155 142,00 139 755,92 

Komentár:  Bežné výdavky boli použité na zabezpečenie chodu Mestskej polície a to na mzdy a odvody ,  poštové 

a telekomunikačné služby , výpočtovú techniku, všeobecný materiál, strelivo a terče, pracovné odevy, pohonné 

hmoty, servis a poistenie vozidiel, pracovné, hygienické a písacie pomôcky, rekreačné poukazy, stravovanie, 

sociálny fond.    

Kapitálové výdavky boli použité na kúpu alkohol testeru v sume 2 325 eur a na vybavenie motorového vozidla 

signalizáciou  v sume 2 689 eur.   

Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ:  Spolupôsobiť pri ochrane osôb pred ohrozením ich života a zdravia, spolupôsobiť  pri ochrane majetku 

mesta, majetku občanov.  

Merateľný ukazovateľ   Počet blokových pokút 

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 200 200 200   

Skutočná hodnota 257 381 159   

 

Mestská polícia v roku 2021 uložila 159 blokových pokút v sume 2 160 eur.   

 

Podprogram 3.3. Veterinárna oblasť 

Zodpovednosť:  Mestská polícia  

Rozpočet podprogramu  
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Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  8 280 8 280 7 730 93,35 

Kapitálový     

SPOLU 8 280 8 280 7 730 93,356 

 

Komentár: Výdavky  boli vynaložené na prevádzku karanténnej stanice, ktorej mesto mesačne prispieva sumou 

690 €.     

Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ:  Zabezpečiť vhodné priestory pre odchytené psy. 

Merateľný ukazovateľ   Počet odchytených psov   

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 30 30 30   

Skutočná hodnota 48 20 30   

     

Podprogram 3.4. Požiarna ochrana  

 

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov, skvalitnenie podmienok pre 

dobrovoľný hasičský zbor čo sa odrazí v ich práci pre obyvateľov v oblasti záchrany života, zdravia a životného 

prostredia na úseku ochrany pred požiarmi. 

Zodpovednosť:  Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku  

Rozpočet podprogramu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  10 757 10 757 7 404 68,82 

Kapitálový     

SPOLU 10 757 10 757 7 404 68,82 

 

Komentár: Výdavky boli použité na energie,  vodné, telekomunikačné, špeciálne stroje, všeobecný materiál, 

pracovné odevy, palivá, oleje, údržbu, školenie, štúdie. Z celkových výdavkov 7 404 eur  bolo 3000 eur hradených 

z dotácie a 4 404 eur bolo hradených z rozpočtu mesta .     

Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ:  Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta.  

Merateľný ukazovateľ    Počet vykonaných preventívnych kontrol za rok 

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 65 67 67   

Skutočná hodnota 43 0 0   

Merateľný ukazovateľ    Celkový počet členov Dobrovoľnej hasičskej jednotky 

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 52 52 52   

Skutočná hodnota 52 52 52   

 

V roku 2021 sa z dôvodu  prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou Covid 19 preventívne kontroly nevykonávali  

(bežne sa vykonávajú v zimných mesiacoch). Počas roku vykonávali iné verejnoprospešné služby a to výjazdy 

k požiarom, povodniam. V katastrálnom území mesta boli vykonané 2 zásahy : Stará Huta a Šarvíz . Mimo 

katastrálneho územia bolo vykonaných 14 zásahov : 9x Rudno nad Hronom ,  2x Brehy, Orovnica, Hronský 

Beňadik, Kostivrch.        

Podprogram 3.5. Civilná ochrana  

 

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť obce a jej obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti 

Zodpovednosť:  Oddelenie správne  

Rozpočet podprogramu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  3 645 72 200 69 792 96,46 

Kapitálový     

SPOLU 3 645 72 200 69 646 96,46 

 

Komentár : Výdavky boli použité na nákup materiálu , OPP , všeobecné služby, testovanie v súvislosti 

s pandémiou COVID 19 a odmeny mimo PP za CO skladu. Z celkových výdavkov 69 646 eur boli  výdavky 

v sume 63 100  refundované.       
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   Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ:  Zabezpečenie všestrannej ochrany obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí 

Merateľný ukazovateľ    Počet skladov CO 

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 1 1 1   

Skutočná hodnota 1 1 1   

 

Program 4: Propagácia a prezentácia mesta  

 

Zámer programu: Včasné, plnohodnotné a dostupné informácie o dianí v meste pre obyvateľov a návštevníkov 

Rozpočet programu 

Rozpočet  Schválený upravený   Plnenie k 31.12. 2021 % plnenia  

Bežný  52 126 70 631 54 710 77,45 

Kapitálový     

SPOLU 52 126  70 631 54 710 77,45 

 

Komentár k programu : V programe sú rozpočtované výdavky určené na propagačné  a reklamné aktivity mesta, 

správu a údržbu webovej stránky mesta a služby na monografii.  

 

Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia mesta   

 

Zámer podprogramu: Zabezpečiť cielenú prezentáciu a propagáciu kultúrnych, športových a spoločenských 

podujatí mesta pre návštevníkov a obyvateľov mesta, taktiež v rámci mikroregiónu a BBSK prostredníctvom 

propagačných materiálov. 

Zodpovednosť:  Oddelenie kultúry, športu a Mestskej knižnice 

Rozpočet podprogramu 

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  35 355 50 975 45 064 88,40 

Kapitálový     

SPOLU 35 355 50 975 45 064 88,40 

 

Podrobné členenie výdavkov je uvedené v nasledovnej tabuľke :  

 

Program Funkčná Ekonomická klasifikácia 
Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

4.1. 0.4.7.3  611- mzdy 18 260,00 18 260,00 11 936,39 

4.1. 0.4.7.3  620 - odvody 6 370,00 6 370,00 4 353,20 

4.1. 0.4.7.3 632 -  energie, pošt. telekomun. 0,00 0,00 1 153,62 

4.1. 0.4.7.3 633- materiál 3 600,00 4 820,00 3 980,42 

4.1. 0.4.7.3 635 - údržba budov  1 000,00 1 000,00 1 197,60 

4.1. 0.4.7.3 637 - služby 6 115,00 20 515,00 22 442,64 

4.1. 0.4.7.3 640- transfery  10,00 10,00 0,00 

  35 355,00 50 975,00 45 063,87 

 

Komentár: Výdavky  boli použité na  mzdy, odvody, energie, poštovné a telekomunikačné služby,  propagačný a 

kancelársky materiál ,doménu,  všeobecné služby, vydanie monografie v sume 8 000 eur z toho 4 000 eur bolo 

uhradené z daru , vydanie knihy Novobanské špacírky v sume 7 500 eur, rekreačné, stravné, sociálny fond.    

 

Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ:  Zabezpečiť prezentáciu a propagáciu mesta prostredníctvom aktivít a propagačných materiálov. 

Merateľný ukazovateľ    Počet propagačných materiálov 

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 15 15 15   

Skutočná hodnota 21 2 4   
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  Podprogram 4.2. Informačné centrum a ubytovacie zariadenie 

   

Zámer podprogramu: Zabezpečiť efektívny chod Informačného centra 

Zodpovednosť:  Oddelenie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a Informačného centra 

Rozpočet podprogramu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  16 771 19 656 9 646 49,07 

Kapitálový     

SPOLU 16 771 19 656 9 646 49,07 

 

Podrobné čerpanie výdavkov je uvedené v nasledovnej tabuľke :  

 

Program Funkčná Ekonomická klasifikácia 
Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

4.2. 0.4.7.3  611- mzdy 2 440,00 5 325,00 0,00 

4.2. 0.4.7.3  620 - odvody 860,00 860,00 0,00 

4.2. 0.4.7.3 632 -  energie, pošt. telekomun. 2 000,00 2 000,00 828,44 

4.2. 0.4.7.3 633- materiál 3 300,00 3 300,00 3 829,68 

4.2. 0.4.7.3 635 - údržba výpočt. techniky  50,00 50,00 0,00 

4.2. 0.4.7.3 637 - služby 8 121,00 8 121,00 4 788,36 

4.2. 0.4.7.3 640- transfery  0,00 0,00 200,00 

  16 771,00 19 656,00 9 646,48 

 

Komentár: Výdavky  boli použité na prevádzku kancelárie IC, na mzdy a odvody,  propagačný materiál na  predaj, 

členský príspevok, všeobecné služby, stravovanie.   

Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ:  Zabezpečiť efektívny chod Informačného centra 

Merateľný ukazovateľ    Počet návštevníkov IC 

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 6300 6300 6300   

Skutočná hodnota 6128 3241 2051   

 

Program 5: Cestná doprava   

Zámer programu : Integrovaný a ekonomicky efektívny dopravný systém, poskytujúci najvyššiu kvalitu 

a orientáciu na zákazníkov, bezpečné a kvalitné cesty.   

Rozpočet programu  

Rozpočet  Schválený upravený   Plnenie k 31.12. 2021 % plnenia  

Bežný  317 671 620 103 594 988 95,94 

Kapitálový 214 584 124 797 42 198 33,81 

Finančné operácie 0 0 0  

SPOLU 532 255 744 900 637 185 85,53 

 

Komentár k programu  

Zahŕňa všetky činnosti súvisiace s údržbou a opravou komunikácií, chodníkov, parkovísk; výstavbu a 

vysporiadanie pozemkov pod výstavbu miestnych komunikácií; údržbu dopravného značenia v meste počas celého 

roka, správu verejných priestranstiev. Okrem uvedených činností mesto prispieva dopravnej spoločnosti na 

prímestské dopravné linky .  

 

Podprogram 5.1. Cestná doprava - autobusové spoje  

   

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov okrajových častí mesta 

Zodpovednosť:  Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku  

Rozpočet podprogramu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  50 400 50 400 52 945 105,04 

Kapitálový     

SPOLU 50 400 50 400 52 945 105,04 
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Komentár: Výdavky sú určené na úhradu časti vzniknutej straty pri zabezpečení prímestskej dopravy s vnútro 

obecnou obsluhou v meste Nová Baňa za spoje Malá Lehota cez Bukovinu, Kútovci a Ílend, v zmysle Dohody 

o poskytnutí prepravy a úhrade časti vzniknutej straty za prepravu zo dňa 26.3.2013.  

 

Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ:  Zachovanie dopravnej obslužnosti v Novej Bani, miestna časť Bukovina, Kútovci a Ílend 

Merateľný ukazovateľ    Počet liniek Nová Baňa – Malá Lehota cez Bukovinu 

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 14 14 14   

Skutočná hodnota 14 14 14   

Merateľný ukazovateľ Počet liniek Nová Baňa – Kútovci 

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 11 11 11   

Skutočná hodnota 
 11 11 11 

  

Merateľný ukazovateľ 

Počet liniek Nová Baňa – Ílend 

 

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 21 20 20   

Skutočná hodnota 21 20 20   

 

Príspevok mesta na úhradu časti vzniknutej straty bol v roku 2021 vyšší o 2 545 eur a to z toho dôvodu, že počas 

núdzového stavu spoje premávali podľa cestovného poriadku, ale SAD nemala  adekvátne tržby z cestovného.  

 

Podprogram 5.2. Cestná doprava- TS 

 

Zámer podprogramu: Funkčné cesty 

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku  

 

Projekt 5.2.1. Údržba miestnych komunikácií 

 

Zámer projektu: Bezpečné a kvalitné cesty  

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku mesta a Technické služby mesta  

Rozpočet projektu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  157 871 438 705 429 177 97,82 

Kapitálový 214 584 124 797 42 198 33,81 

SPOLU 372 455 563 502 471 375 83,65 

 

Komentár:  

Technické služby 

Bežné výdavky  vo výške 385 353,98 eur boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám mesta na 

zabezpečenie úloh na úseku údržby komunikácií. Skutočne použitý príspevok bol vo výške 383 385,26 eur. 

Nevyčerpaný príspevok vo výške 2 412,72 eur bol vrátený mestu v roku 2022.  

Podrobné čerpanie výdavkov je uvedené v nasledovnej tabuľke :    

 

Program 
Funkčná 

kl. 
Ekonomická klasifikácia 

Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

5.2.1. 04.5.1.  611- mzdy 54 082,00 46 100,00 42 194,00 

5.2.1. 04.5.1.  620 - odvody 19 286,00 18 230,00 14 791,99 

5.2.1. 04.5.1. 633- materiál 8 150,00 41 697,00 35 753,15 

5.2.1. 04.5.1. 634- dopravné, palivá, poistenie 22 230,00 25 130,00 25 048,74 

5.2.1. 04.5.1. 635 - údržba   41 667,00 211 522,00 211 689,54 

5.2.1. 04.5.1. 637 - služby 12 456,00 51 394,00 53 734,59 

5.2.1. 04.5.1. 640- transfery- nemocenské  0,00 0,00 173,25 

  157 871,00 394 073,00 383 385,26 
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Materiálové výdavky boli vynaložené na : všeobecný materiál v sume 13 220,21 eur, pracovné odevy v sume 

1 206,45 eur,  materiál na opravu výtlkov v sume 11 884,68 eur, čistenie rigolov v sume 5 431,89 eur,  nákup 65 

kusov zvislých dopravných značiek a 12 kužeľov v sume 3 073,92 eur,  nákup 2 označníkov v sume 936 eur.    

V rámci údržby a služieb boli opravené: výtlky v sume 34 842,44 eur, rigoly v sume 19 655,76 eur, križovatka 

k Starohutskému vodopádu v sume 3 857,66 eur a    

- miestne komunikácie  o celkovej dĺžke 12 619 m2 v celkovej sume  194 967,93 eur v tom :  

     -  MK Podhorská                      o dĺžke 1 512 m2                             v sume 25 715,95 eur  

      - MK Slameníkova                  o dĺžke 1 796 m2                              v sume 39 095,09 eur 

      - MK Kútovská                       o dĺžke  2 570 m2                             v sume 43 369,73 eur 

      - MK Záhrbská                        o dĺžke 2 660 m2                   v sume 43 686,58 eur      

      - MK Chotár                            o dĺžke 3 855 m2                             v sume 38 110,50 eur  

      - MK Kostivrch                       o dĺžke   226 m2                                 v sume 4 990,08 eur      

Ostatné výdavky boli vynaložené na školenia, všeobecné služby, stravovanie, stavebný dozor, dane ( DPH), 

poplatky.   

Kapitálové výdavky boli poukázané formou príspevku Technickým službám mesta vo výške 40 897,61 eur  na :  

- opravu chodníka na ul. Dodekova 26 756,70 eur,  úhradu DPH z roku 2020 8 227,27 eur , PD a materiál na 

rekonštrukciu MK Čierny Lúh 3 647,74 eur, PD spevnená plocha Nábrežná 159,90 eur, vytýčenie sietí SPP 

k spevnenej ploche ul. Štúrova 116 eur,  merač rýchlosti 1 990 eur     

 

Mesto  

 

Bežné výdavky vo výške 43 823,35 eur boli vynaložené na :  asfaltovanie parkoviska pred budovou ZUŠ v sume 

8 365,10 eur,  asfaltovanie dvora Záchranky v sume 7 500 eur, odvodnenie ul. Záhrbská, Kútovská, Mariánska 

v sume 6 248,20 eur,  vybudovanie podložia pred asfaltovaním  na ul. Záhrbská v sume 4 663,37 eur,  odvodnenie 

časti cyklochodníka na Tajchu v sume 1 230,00 eur, čistenie rigolov na ul. Potočná v sume 1 620,00 eur,  opravu 

chodníka pri ZŠ v sume 14 196,68 eur   

Kapitálové výdavky boli vynaložené na vypracovanie PD chodníka na ul. Kolárova v sume 1 300 eur.  

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ: Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií.  

Merateľný ukazovateľ    Počet opravených ciest a chodníkov  

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota      5  5 5  

Skutočná hodnota      6+2     

Merateľný ukazovateľ Dĺžka udržiavaných ciest v km 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 104,09 104,9 104.9     

Skutočná hodnota 104,09  104,9  104,9     

 

Mesto v roku 2021 opravilo 6 ciest (ul.  Podhorská, Slameníkova, Kútovská, Záhrbská, Chotár, Kostivrch ) a 2 

chodníky (ul.  Dodekova, chodník pri ZŠ).  

 

Projekt 5.2.2.  Zimná údržba miestnych komunikácií  

 

Zámer projektu: Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov 

Zodpovednosť:  Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku  

 a Technické služby mesta  

Rozpočet projektu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  27 923 58 225 27 923 47,95 

Kapitálový     

SPOLU 27 923 58 225 27 923 47,95 

 

Komentár :  

Bežné výdavky vo výške 27 923 eur  boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám mesta na  

zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií, na nákup posypového materiálu, na prevádzkovanie 

posypových a odhŕňacích strojov a materiálov, ručné odhŕňanie a posýpanie .  Skutočné čerpanie bolo vo výške 

62 892,17 eur. Na úhradu výdavkov projektu bol použitý nevyčerpaný príspevok z iných projektov 

a podprogramov v rámci rozpočtu TS.    



Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu 

  
 

19 
 

Podrobné čerpanie výdavkov je uvedené v nasledovnej tabuľke :  

Program 
Funkčná 

kl. 
Ekonomická klasifikácia 

Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

5.2.2. 04.5.1.  611- mzdy 0,00 20 200,00 21 026,61 

5.2.2. 04.5.1.  620 - odvody 528,00 7 780,00 8 043,43 

5.2.2. 04.5.1. 633- materiál 5 050,00 5 050,00 6 745,74 

5.2.2. 04.5.1. 634- dopravné, palivá, poistenie 9 000,00 7 950,00 7 159,79 

5.2.2. 04.5.1. 637 - služby 13 345,00 17 245,00 19 916,60 

  27 923,00 58 225,00 62 892,17 

 

Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ : Zabezpečiť zimnú údržbu chodníkov a ciest  

Merateľný ukazovateľ   Dĺžka prehŕňaných a posypaných MK  

obdobie 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 104  104 104 

Skutočná hodnota 104      

 

Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu  

Zámer projektu: Oprava a údržba techniky  

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku  

  a Technické služby mesta  

Rozpočet projektu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  81 477 72 773 84  942 116,72 

Kapitálový     

SPOLU 81 477 72 773 84 942 116,72 

 

Komentár:  

Bežné výdavky vo výške 84 942 eur  boli poukázané vo forme príspevku pre Technické služby mesta na 

zabezpečenie servisu dopravy, opravy vozidiel a majetku. Skutočné čerpanie bolo vo výške 58 858,06 eur.  V roku 

2021 bolo zakúpených 22 GPS do vozidiel a 1 GPS na kosačku v celkovej sume 3 465 eur.  

Podrobné čerpanie výdavkov je uvedené v nasledovnej tabuľke :  

 

Program 
Funkčná 

kl. 
Ekonomická klasifikácia 

Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

5.2.3. 04.5.1.  611- mzdy 43 508,00 34 208,00 23 053,77 

5.2.3. 04.5.1.  620 - odvody 15 865,00 12 696,00 8 782,75 

5.2.3. 04.5.1. 632 – telekomunikačné poplatky 350,00 350,00 116,59 

5.2.3. 04.5.1. 633- materiál 3 815,00 6 560,00 5 362,92 

5.2.3. 04.5.1. 634- dopravné, palivá, poistenie 13 284,00 13 284,00 15 859,89 

5.2.3. 04.5.1. 635 - údržba   0,00 0,00 345,84 

5.2.3. 04.5.1. 636- nájomné za nájom 300,00 300,00 356,76 

5.2.3. 04.5.1. 637 - služby 4 355,00 5 075,00 4 707,88 

5.2.3. 04.5.1. 640- transfery  0,00 300,00 271,66 

  81 477,00 72 773,00 58 858,06 

 

Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ:  Bezporuchová technika. 

Merateľný ukazovateľ Počet servisovaných  automobilov a motorových strojov TS - ks 

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 35 35 35 35 35 

Skutočná hodnota 34 34 38   
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V roku 2021 bolo zakúpené osobné motorové vozidlo zn. Nissan X-Trail, vysokozdvižná plošina, traktorová 

kosačka  a nové zberové vozidlo .    

Program 6: Nakladanie s odpadmi   

 

Zámer programu : Maximálne adresný systém odpadového hospodárstva zodpovedajúci subjektívnym 

predstavám jednotlivcov so zreteľom na zachovanie a ochrany životného prostredia 

 

Rozpočet programu 

Rozpočet  Schválený upravený   Plnenie k 31.12. 2021 % plnenia  

Bežný  305 466 341 782 321 192 93,97 

Kapitálový 30 472 42 195 41 514 98,38 

Finančné operácie 0 0 0  

SPOLU 335 938 383 977 362 706 94,46 

 

Komentár k programu : Program zahŕňa všetky činnosti súvisiace s nakladaním  komunálneho odpadu, zberu 

veľkoobjemového odpadu.   

 

Podprogram 6.1. nakladanie s odpadmi TS 

 

Zámer podprogramu : Mesto bez odpadu.  

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku  

 

Projekt 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi  

Zámer projektu : Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva  

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku  

  a Technické služby mesta  

Rozpočet projektu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  178 466 215 635 208 093 96,50 

Kapitálový 30 472 42 195 41 514 98,38 

SPOLU 195 498 257 830 249 607 96,81 

 

Komentár:  

Bežné výdavky v sume 201 508 eur boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám mesta na 

zabezpečenie  zberu a likvidácie odpadu, údržbu zberných dvorov , zber veľkoobjemového odpadu.  

Bežné výdavky v sume 6 584 eur boli poukázané z dotácie z Enviromentálneho fondu z ktorej boli opravené 

stojiská v sume 5 939 eur.   Skutočné čerpanie výdavkov  je uvedené v tabuľke  č.1 a 2 :   

 
Tabuľka: č.1: nakladanie s KO   

Program 
Funkčná 

kl. 
Ekonomická klasifikácia 

Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

6.1. 05.1.0.  611- mzdy 69 108,00 62 708,00 55 780,97 

6.1. 05.1.0.  620 - odvody 24 642,00 23 304,00 20 969,84 

6.1. 05.1.0. 632 -  vodné 50,00 50,00 97,43 

6.1. 05.1.0. 633- materiál 2 750,00 13 920,00 13 249,22 

6.1. 05.1.0. 634- dopravné, palivá,  34 770,00 53 270,00 56 664,23 

6.1. 05.1.0. 635 - údržba   0,00 5 486,00 6 731,80 

6.1. 05.1.0. 636- nájomné za nájom 0,00 700,00 720,00 

6.1. 05.1.0. 637 - služby 6 789,00 14 789,00 16 168,68 

  138 109,00 174 227,00 170 382,17 

 

Okrem prevádzkových výdavkov ( mzdy, odvody, materiál, údržba, služby)  boli zakúpené nádoby na BRO v sume 

2 466 eur, nádoby do domácností v sume 5 850 eur , lis na fľaše v sume 703 eur, tabuľky na stojiská 900 eur.  
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Tabuľka č. 2 : Zber veľkoobjemového odpadu  

Program 
Funkčná 

kl. 
Ekonomická klasifikácia 

Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

6.1. 05.1.0.  611- mzdy 26 122,00 26 622,00 25 856,04 

6.1. 05.1.0.  620 - odvody 9 345,00 9 698,00 9 388,13 

6.1. 05.1.0. 633- materiál 900,00 400,00 529,38 

6.1. 05.1.0. 634- dopravné, palivá,  1 900,00 1 900,00 1 960,11 

6.1. 05.1.0. 637 - služby 2 090,00 2 090,00 2 495,47 

6.1. 05.1.0. 640- transfery  0,00 500,00 465,89 

  40 357,00 41 210,00 40 695,02 

 

Kapitálové výdavky   v sume 41 514 eur boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám mesta na : 

splátky lisu 8 645 eur, nákup veľkokapacitných kontajnerov v sume 13 223 eur, doplatok – DPH za prístrešky na 

KO v sume 8 208 eur, nákup paletových vidlíc 777 eur, čističa 4 755 eur, kontajnera na BRO 3 588 eur a záchytnú 

vaňu 725 eur a zhodnotenie stojísk 1 592 eur.   

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ : Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste     

Merateľný ukazovateľ množstvo separovaného odpadu  v tonách  

obdobie 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 1210  1220  1230  

Skutočná hodnota 2050      

 

V roku 2021 bolo odovzdaných a uložených 4 249,83 ton odpadu. Z toho 2 050 ton triedeného odpadu a 2 199,83 

ton komunálneho odpadu.  

 

Z celkového množstva triedeného odpadu ( v tonách) bolo 101,63 plastov, 65,60 papiera, 106,62 skla, 5,12  VKM, 

13,21obalov z kovov, 34,68 biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, 525,30 biologicky rozložiteľného 

odpadu , 956,21  železa, 95,40 dreva, 11,20 šatstva a 135,43 ostatného triedeného odpadu.  

 

Úroveň vytriedenia KO za rok 2021 je 48,25 % ,  poplatok za uloženie bude v roku 2022 vo výške 18 eur.  

V porovnaní s rokom 2020 bolo odovzdaných a uložených 3 522,47 ton odpadu.  Z toho triedený odpad 1 173 ton, 

úroveň vytriedenia KO za rok 2020 bola 33,31 % , poplatok za uloženie bol v roku 2021 vo výške 22 eur.  

 

Najvyšší nárast triedeného odpadu o 281,15 ton  bol na biologicky rozložiteľnom odpade. O 14,94 % sa zvýšila 

úroveň vytriedenia KO. Zvýšená miera úrovne vytriedenia KO za rok 2021 sa preukáže znížením výdavkov za 

uloženie  odpadu v rozpočte mesta v roku 2022.  

 

Podprogram  6.2. Nakladanie s komunálnymi odpadmi – mesto  

 

Zámer podprogramu: Odvoz  komunálnych odpadov spoločnosťou Waste transport 

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku  

  a Technické služby mesta  

Rozpočet podprogramu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  127 000 126 147 113 101 89,65 

Kapitálový     

SPOLU 127 000 126 147 113 101 89,65 

Komentár:  

Bežné výdavky boli použité na úhradu poplatku za uloženie odpadu v sume 109 004 eur, 3147 eur na splátky 

lízingu za zberové vozidlo v tom  : 1149 eur bolo poistenie a 1 996 eur DPH. Z poskytnutej dotácie z Envirofondu 

v sume 950 eur  boli zakúpené plastové koše, vrecia na odpad a smetná nádoba.  
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Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ :    Znižovať množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku 

Merateľný ukazovateľ komunálny + objemný odpad   (KO)    v t.   

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 2100 2100 2100 2100 2100 

Skutočná hodnota 2135 3 522 2 174,90   

Merateľný ukazovateľ drobný stavebný odpad (DSO) v t.    

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 30 30 30 30 30 

Skutočná hodnota 22,02  23,29   

Merateľný ukazovateľ nebezpečný odpad (NO) v t.    

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Skutočná hodnota 5,17  35,09   

Z celkového množstva 2 174,90 ton bolo 1 859,78 ton komunálneho odpadu, 143,60 ton odpadu z čistenia ulíc 

a 171,52 ton  veľkoobjemového odpadu.   

Program 7: Správa prenajímaného majetku   

 

Zámer programu : Vysokokvalitná správa nehnuteľností mesta  

Rozpočet programu 

Rozpočet  Schválený upravený   Plnenie k 31.12. 2021 % plnenia  

Bežný  135 457 156 729 139 167 88,79 

Kapitálový 0 8 200 8 540 104,14 

SPOLU 135 457 164 929 147 707 89,55 

 

Komentár k programu  

Program zahŕňa všetky činnosti súvisiace so správou nehnuteľností vo vlastníctve mesta.     

 

Podprogram 7.1. Nebytové priestory, Zvonička  

 

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prevádzky a údržby nebytových priestorov  

Zodpovednosť:   Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku  

Rozpočet podprogramu  

Rozpočet  Schválený upravený   Plnenie k 31.12. 2021 % plnenia  

Bežný  135 457 156 729 139 167 88,79 

Kapitálový 0 8 200 8 540 104,14 

Finančné operácie     

SPOLU 135 457 164 929 147 707 89,55 

 

Komentár:  Bežné výdavky boli použité na prevádzku prenajímaných priestorov a to na :  

- energie 27 402 eur,  

- vodné, stočné 4 926 eur 

- materiál, služby, poistné, poplatky, nájomné 7322 eur   

Z nepredvídaných  opráv 12 000 eur  bolo  skutočné čerpanie v sume 14 355  eur ( 2 362 eur rekonštrukcia  

prípojky NN Zvonička,  4 469 eur drobné opravy, 4 182 eur  výmena plynového kotla ul. Školská 25, 2 217 eur 

oprava revíznych závad, 1 125 eur   údržba soc. zariadení ul. Bernolákova 11 )         

Z plánovanej údržby 71 500 eur  bolo skutočné čerpanie 51 672 eur z toho : 

- oprava fasády  3 595 eur, parapety 760 eur – budova  Osvety 14   

- ambulancia MUDr. Tužinská 12 470 eur,    

- obnova náteru na Rozhľadni Háj 5964 eur, 

- výmena meračov 3008 eur, 

- oprava striech: Školská 25, KD Štále, Bernolákova 13 v sume 17 932 eur, 

- oprava vstupu do KD Štále 2910 eur  

- vstup do podnikateľského centra  5 033 eur 

 

- Rekonštrukcia Zvoničky  v sume 20 300 eur  

- údržba rigolov v sume 4 950 eur    
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Kapitálové výdavky v sume 8 540 eur  boli použité na :  

-  vybudovanie sociálneho zariadenia na Zvoničke  5 070 eur 

- vybudovanie rampy na Zvoničke  3 470 eur   

 

Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ:  Zabezpečiť efektívne využitie majetku mesta a jeho údržbu. 
Merateľný 

ukazovateľ Počet prenajímaných budov 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 13 13 13   

Skutočná hodnota 13 13 13   

 

Program 8: Prostredie pre život   

 

Zámer programu : Príjemné prostredie pre spokojný život obyvateľov mesta Nová Baňa  

Rozpočet programu 

Rozpočet  Schválený upravený   Plnenie k 31.12. 2021 % plnenia  

Bežný  448 925 425 185 452 762 106,48 

Kapitálový 140 500 466 582 333 518 71,48 

SPOLU 589 425 891 767 786 280 88,17 

 

Komentár k programu  

Program zahŕňa činnosti súvisiace so spoločnou správou – TS,  nakladaním s odpadovými vodami, kanalizáciou, 

s udržiavaním vodnej nádrže Tajch, verejnej zelene, verejného osvetlenia, s prevádzkou verejných WC, cintorína, 

s ochranou prírody a krajiny.     

   Podprogram 8.1. Spoločná správa -TS 

 

Zámer podprogramu:  Efektívna administratíva TS  

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku,  

                           Technické služby mesta  

Rozpočet podprogramu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 
% plnenie  

Bežný  162 579 178 398 163 479 91,63 

Kapitálový 15 000 15 000 14 500 96,66 

SPOLU 177 579 193 398 177 979 92,02 

 

Komentár:  

Bežné výdavky vo výške 163 479 eur  boli poukázané formou príspevku Technickým službám mesta na režijné 

výdavky na zabezpečenie ucelenej agendy TS. Skutočné čerpanie bolo vo výške 175 185,14 eur .   

Kapitálové výdavky vo výške 14 500 eur  boli poukázané formou príspevku technickým službám mesta na nákup 

osobného motorového vozidla .   

Podrobné čerpanie výdavkov je uvedené v nasledovnej tabuľke :  

Program 
Funkčná 

kl. 
Ekonomická klasifikácia 

Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

8.1. 04.1.1.  611- mzdy 84 380,00 92 930,00 88 638,08 

8.1. 04.1.1.  620 - odvody 31 719,00 35 188,00 33 212,96 

8.1. 04.1.1. 631 - cestovné  100,00 100,00 61,60 

8.1. 04.1.1. 632 -  energie, pošt. telekomun. 14 032,00 15 032,00 16 292,29 

8.1. 04.1.1. 633- materiál 6 485,00 6 485,00 5 783,43 

8.1. 04.1.1. 634- dopravné, palivá, poistenie 2 770,00 2 770,00 3 363,01 

8.1. 04.1.1. 635 - údržba   1 925,00 1 325,00 1 811,65 

8.1. 04.1.1. 636- nájomné za nájom 500,00 500,00 505,56 

8.1. 04.1.1. 637 - služby 16 784,00 20 184,00 21 633,06 

8.1. 04.1.1. 640- transfery - odchodné 3 884,00 3 884,00 3 883,50 

  162 579,00 178 398,00 175 185,14 
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Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ:   Zvýšiť kvalitu ( rozsah ) poskytovaných  služieb  

Merateľný ukazovateľ Počet zamestnancov, ktorí realizujú program Spoločná správa  

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 4 4 5 5 5 

Skutočná hodnota 4 5 5   

 

Podprogram 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami 

Zámer podprogramu: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami 

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku  

  

Projekt 8.2.1. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV 

Zámer projektu: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami 

Zodpovednosť:  Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku  

Rozpočet projektu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 
% plnenie  

Bežný  6 853 7 853 6 988 88,98 

Kapitálový     

SPOLU 6 853 7 853 6 988 88,98 

Komentár: Výdavky boli použité na úhradu nákladov spojených s poskytovaním služby odborne spôsobilou 

osobou na prevádzka ČOV Tajch, súvisiacej agendy, údržbu, výmenu a zabezpečenie náhradných dielov po dobe 

životnosti niektorých komponentov a spotrebu elektrickej energie 

Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV Tajch 

Merateľný ukazovateľ Počet  kontrol odborne spôsobilými osobami 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 4 4 4 
4 4 

Skutočná hodnota 4 4 4 
  

 

Projekt 8.2.2. Kanalizácia Hrádza BD A3 

Zámer projektu: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami 

Zodpovednosť:  Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku  

Rozpočet projektu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  540 540 493 91,29 

Kapitálový     

SPOLU 540 540 493 91,29 

Komentár: Výdavky boli použité  na činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej výkon kontrol a súvisiacej 

agendy 

Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ: Zamedziť úniku ropných látok na kanalizácii KBV Hrádza BD A3. 

Merateľný ukazovateľ Počet  kontrol odborne spôsobilými osobami 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12 

Skutočná hodnota 12 12 12   

Merateľný ukazovateľ Počet Správ z vyhodnotenia prevádzky zaolejovanej kanalizácie 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 

Skutočná hodnota 1 1 1   
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Podprogram 8.3.3. Kanalizácia  

Zámer podprogramu: Plnenie povinností zo zákona č. 422/2002 Z.z o vodách v znení neskorších predpisov  

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku  

Rozpočet podprogramu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  21 500 26 125 25 078 95,99 

Kapitálový     

SPOLU 21 500 26 125 25 078 95,99 

 

Komentár:  Výdavky boli použité na úhradu poplatku za zrážkové vody.   

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ :    Plnenie povinnosti zo zákona o vodách 

Merateľný ukazovateľ Redukovaná plocha m2 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 56 215,18 56 215,18 56 215,18 
  

Skutočná hodnota 18 085 21 099 26097,61 
  

 

Projekt 8.3.4 Kanalizácia Mariánska, Banícka, Robotnícka   

Rozpočet projektu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný      

Kapitálový 25 000 0 0  

SPOLU 25 000 0 0  

 

Komentár : Kapitálové výdavky boli plánované v sume 25 000 eur, čo predstavuje 5% spolufinancovanie na 

realizácií diela kanalizácia Mariánska, Banícka a Robotnícka . Žiadosť  o NFP nebola schválená a z toho dôvodu 

plnenie nenastalo.     

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ :   :   Rozšírenie verejnej kanalizačnej siete    

Merateľný ukazovateľ Vypracovaná PD Kanalizácia Mariánska 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota  1 1 
  

Skutočná hodnota  0 1 
  

 

 

Podprogram 8.4. Vodná nádrž Tajch   

Zámer podprogramu: Zvýšiť bezpečnosť návštevníkov a občanov na vodnej nádrži Tajch 

Zodpovednosť:  Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku  

Rozpočet podprogramu   

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  2 212 2 212 2 250 101,71 

Kapitálový     

SPOLU 2 212 2 212 2 250 101,71 

 

Komentár: Výdavky boli použité na zabezpečenie výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu prostredníctvom 

odborne spôsobilej osoby vrátane agendy súvisiacej s touto činnosťou. 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ :  Zabezpečiť odbornú prehliadku VN Tajch a technicko-bezpečnostné opatrenia. 

Merateľný ukazovateľ Počet odborných obhliadok -  Tajch 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 

Skutočná hodnota 2 2 2   
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Merateľný ukazovateľ Počet kontrolných meraní ročne 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12 

Skutočná hodnota 12 12 12   

 

Podprogram 8.5. Verejná zeleň   - TS 

Zámer podprogramu: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta  

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku,    

                           Technické služby mesta 

Rozpočet podprogramu   

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  119 619 90 313 118 811 131,55 

Kapitálový  3 000 2 920 97,33 

SPOLU 119 619 93 313 121 730 130,45 

 

Komentár:   

Bežné výdavky vo výške 118 811 eur  boli poukázané vo forme príspevku pre Technické služby mesta na 

zabezpečenie servisu dopravy, opravy vozidiel a majetku. Skutočné čerpanie bolo vo výške 78 758,33 eur.   

 

Podrobné členenie je uvedené v nasledovnej tabuľke :  

Program 
Funkčná 

kl. 
Ekonomická klasifikácia 

Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

8.5 06.2.0.  611- mzdy 54 963,00 39 113,00 30 617,15 

8.5 06.2.0.  620 - odvody 19 647,00 14 207,00 11 232,09 

8.5 06.2.0. 632 -  vodné 20,00 20,00 5,82 

8.5 06.2.0. 633- materiál 6 521,00 7 705,00 7 933,62 

8.5 06.2.0. 634- dopravné, palivá, poistenie 16 598,00 9 498,00 9 866,13 

8.5 06.2.0. 635 - údržba   1 500,00 1 500,00 1 601,52 

8.5 06.2.0. 636- nájomné za nájom 0,00 0,00 0,00 

8.5 06.2.0. 637 - služby 20 370,00 17 870,00 17 313,74 

8.5 06.2.0. 640- transfery - nemocenské 0,00 400,00 188,26 

  119 619,00 90 313,00 78 758,33 

 

Kapitálové výdavky vo výške 2 920 eur boli poukázané vo forme príspevku pre Technické služby na nákup 

mulčovacieho zariadenia.  

 

Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ: Zabezpečenie vysokej kvality vegetačných prvkov a plôch verejnej zelene 

Merateľný ukazovateľ Výmera udržiavanej verejnej zelene v m 2 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 440 000 440 000 440 000 440 000 440 000 

Skutočná hodnota 440 000 440 000 440 000    

 

Podprogram 8.6. Rozvoj obcí  

Zámer podprogramu: Rozvoj mesta k spokojnosti obyvateľov  

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku  

 Rozpočet podprogramu   

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  19 500 20 800 22 505 108,19 

Kapitálový 51 500 385 282 261 007 67,74 

SPOLU 71 000 406 082 283 512 69,81 
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Komentár k podprogramu: program zahŕňa aktivity: príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) 

a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistická štúdia, územný generel, 

územná prognóza a ostatné územnotechnické podklady.  

Projekt 8.6.1. Rozvoj obcí –  projekty a udržanie projektov 

Zámer projektu: Rozvoj mesta k spokojnosti občanov  

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku  

Rozpočet projektu :  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  4 000 5 300 7 505 141,60 

Kapitálový 0 243 030 126 302 51,96 

SPOLU 4 000 248 330 133 807 53,88 

 

Komentár:  

Bežné výdavky boli použité  na náklady súvisiace s prípravou podkladov – výpisy z LV, KN mapy za účelom 

predloženia následných monitorovacích správ  v sume 1059 eur, štúdie, a projekty 2 830 eur, projekt adoptuj si 

zástavku 561 eur , participatívny rozpočet  2 312 eur, poplatok za pripojenie 743 eur .  

Kapitálové výdavky boli vynaložené na :  vypracovanie projektovej dokumentácie k žiadosti o NFP Vnútrobloky 

21 024 eur , vybudovanie nového vrtu 45 278 eur a kúpu budovy KORD 60 000 eur.   

  

Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ: Úspešné zdokladovanie udržateľnosti projektov  

Merateľný ukazovateľ Počet  realizovaných akcií za rok   

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 5 5 5 6 7 

Skutočná hodnota  2 0   

 

Projekt 8.6.2 Územný plán mesta – zmeny a doplnky č. 1  

Zámery projektu: Aktualizácia územného plánu mesta  

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku  

Rozpočet projektu   

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný      

Kapitálový 11 500 11 500 5 100 44,34 

SPOLU 11 500 11 500 5 100 44,34 

Komentár :  Výdavky boli vynaložené za spracovanie zmien  Územného plánu mesta.     

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ: Prehodnotenie a dopracovanie aktuálnych zmien územného plánu mesta celého katastrálneho územia. 

Merateľný ukazovateľ Aktualizovaný kompletný územný plán 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 0 0 1   

Skutočná hodnota 0 0 1   

 

Projekt 8.6.3. Rekonštrukcia radničného parku a fontány    

Zámery projektu: Opraviť existujúce oplotenie a oživenie priestorov radničného parku  

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku  

Rozpočet projektu   

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný      

Kapitálový 40 000 130 752 129 605 99,12 

SPOLU 40 000 130 752 129 605 99,12 

 

Komentár: Výdavky boli vynaložené na rekonštrukcia radničného parku v sume  79 205 eur ( stavebné úpravy, 

zábradlie)  a fontánu  v sume 50 400 eur.     
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Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ: Zvýšiť atraktívnosť radničného parku  

Merateľný ukazovateľ Počet kultúrnych podujatí usporiadaných v radničnom parku  

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 0 0 2 3 4 

Skutočná hodnota 0 1 2   

 

Projekt 8.6.8 Nízko uhlíková stratégia  

Zámery projektu: Realizácia kvalitne vypracovaného dokumentu – lokálnej nízko uhlíkovej stratégie, so 

získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľne energie  

Zodpovednosť: primátor mesta a Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia 

a správy majetku  

Rozpočet projektu :   

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 
% plnenie  

Bežný  15 500 15 500 15 000 96,77 

Kapitálový     

SPOLU 15 500 15 500 15 000 96,77 

 

Komentár:  Výdavky boli použité  na úhradu služieb spojených s vypracovaním Nízkouhlíkovej stratégie.  

Z celkových výdavkov bola  suma 14 725 eur refundovaná.       

      

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ: Vypracovanie Nízko uhlíkovej stratégie    

Merateľný ukazovateľ Vypracovaná Nízko uhlíková stratégia 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 0 0 1 0 0 

Skutočná hodnota 0 0 1   

 

Podprogram 8.7. Verejné osvetlenie – TS  

Zámer podprogramu: Osvetlené a bezpečné miesto  

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku , TS 

 Rozpočet podprogramu 

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  76 614 65 871 74 651 113,32 

Kapitálový 15 000 20 900 20 797 99,50 

SPOLU 91 614 86 771 95 448 109,99 

 

 Komentár:   

Bežné výdavky vo výške 74 651 eur  boli formou príspevku poukázané Technickým službám mesta na energie 

a náklady spojené s prevádzkou verejného osvetlenia.  Skutočné čerpanie bolo vo výške  54 740,79 eur .  

Podrobné čerpanie je uvedené v nasledovnej tabuľke :  

 

Program 
Funkčná 

kl. 
Ekonomická klasifikácia 

Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

8.7. 06.4.0.  611- mzdy 15 157,00 6 957,00 2 849,43 

8.7. 06.4.0.  620 - odvody 6 270,00 5 917,00 1 733,96 

8.7. 06.4.0. 632 -  energie  32 620,00 26 200,00 24 948,19 

8.7. 06.4.0. 633- materiál 4 100,00 7 400,00 7 405,80 

8.7. 06.4.0. 634- dopravné, palivá, poistenie 3 105,00 2 525,00 3 033,65 

8.7. 06.4.0. 635 - údržba   2 200,00 6 000,00 4 035,19 

8.7. 06.4.0. 636- nájomné za nájom 0,00 0,00 0,00 

8.7. 06.4.0. 637 - služby 10 505,00 8 215,00 8 078,07 

8.7. 06.4.0. 640- transfery  2 657,00 2 657,00 2 656,50 

  76 614,00 65 871,00 54 740,79 
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Kapitálové výdavky vo výške 20 797 eur  boli vynaložené na nákup vysokozdvižnej plošiny v sume 14 900 

eur,  na rozšírenie verejného osvetlenia okolo cyklochodníka na Tajchu a na nové osvetlenie ulíc solárnymi 

svietidlami v časti Ílend v sume 5 897 eur.   

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ :  zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia     

Merateľný ukazovateľ Počet funkčných svetelných bodov    

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 1 355 1 355 1 355 1 355 1 355 

Skutočná hodnota 1 355 1 355 1 355   

 

Podprogram 8.8. Verejné WC – TS  

Zámer podprogramu:  Zabezpečenie hygienických služieb pre občanov 

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku,  

                           Technické služby mesta 

Rozpočet podprogramu   

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  23 172 21 637 23 172  107,09 

Kapitálový     

SPOLU 23 172 21 637 23 172  107,09 

 

Komentár:    Bežné výdavky vo výške 23 172 eur  boli poukázané  vo forme príspevku Technickým službám na 

zabezpečenie dvoch  prevádzok verejných WC a to na námestí a na ul. Cintorínska. Výdavky na mzdy vo výške 

3 400 eur boli refundované z ÚPSVaR. Skutočné čerpanie bolo vo výške 29 017,85 eur.  

 

 Podrobné čerpanie je uvedené v tabuľke:  

Program 
Funkčná 

kl. 
Ekonomická klasifikácia 

Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

8.8. 06.6.0.  611- mzdy 16 936,00 16 836,00 17 192,06 

8.8. 06.6.0.  620 - odvody 6 160,00 6 125,00 5 863,89 

8.8. 06.6.0. 632 -  energie, pošt. telekomun. 3 460,00 2 460,00 1 865,71 

8.8. 06.6.0. 633- materiál 2 150,00 2 150,00 2 536,21 

8.8. 06.6.0. 634- dopravné, palivá, poistenie 0,00 0,00 0,00 

8.8. 06.6.0. 635 - údržba   400,00 0,00 169,00 

8.8. 06.6.0. 637 - služby 1 566,00 1 566,00 1 390,98 

  30 672,00 29 137,00 29 017,85 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ : Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých občanov a návštevníkov 

Merateľný ukazovateľ Počet prevádzkovaných zariadení     

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 

Skutočná hodnota 2 2 2   

 

 

Podprogram 8.9. Pohrebné a cintorínske služby  - TS  

Zámer podprogramu:  Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce 

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku,    

                          Technické služby mesta 

Rozpočet podprogramu   

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  3 178 3 178 3 178 100,00 

Kapitálový 34 000 42 400 34 294 80,88 

SPOLU 37 178 45 578 37 472 82,21 
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Komentár:   

Bežné výdavky vo výške 3178 eur  boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám na výkon správy 

pohrebiska – starostlivosť o objekt domu smútku a areál cintorína. Skutočné čerpanie bolo vo výške 21 341,76 

eur. Výdavky boli kryté vlastnými príjmami TS.  

 

Program 
Funkčná 

kl. 
Ekonomická klasifikácia 

Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

8.9. 08.4.0.  611- mzdy 10 851,00 10 851,00 10 492,68 

8.9. 08.4.0.  620 - odvody 4 030,00 4 030,00 3 948,30 

8.9. 08.4.0. 631 - cestovné  20,00 20,00 0,00 

8.9. 08.4.0. 632 -  energie, pošt. telekomun. 3 330,00 3 330,00 3 091,94 

8.9. 08.4.0. 633- materiál 2 100,00 922,00 595,17 

8.9. 08.4.0. 634- dopravné, palivá, poistenie 710,00 710,00 1 110,13 

8.9. 08.4.0. 635 - údržba   400,00 400,00 251,10 

8.9. 08.4.0. 637 - služby 4 037,00 2 037,00 1 728,05 

8.9. 08.4.0. 640- transfery  nemocenské 0,00 0,00 124,39 

  25 478,00 22 300,00 21 341,76 

Kapitálové výdavky vo výške 31 294 eur  boli poukázané formou príspevku  na :  opravu múru  na cintoríne od 

ulice Cintorínskej v sume 25 401 eur  a  rozšírenie hrobových miest v sume 8 892 eur.     

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  Zabezpečenie prevádzky a údržby pohrebiska. 

Merateľný ukazovateľ počet udržiavaných  hrobových miest  

obdobie 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 2725  2725  2725  

Skutočná hodnota 2725     

 

 

Podprogram 8.10. Rekreačné a športové služby – TS  

Zámer podprogramu:  Prevádzkovanie a údržba rekreačného strediska Tajch  

Zodpovednosť:  Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku  

 Rozpočet podprogramu   

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  12 158 10 436 12 158 116,50 

Kapitálový     

SPOLU 12 158 10 436 12 158 116,50 

 

Komentár:  Bežné výdavky vo výške 12 158 eur  boli poukázané  vo forme príspevku TS  na starostlivosť o čistotu 

areálu rekreačného strediska Tajch. Skutočné čerpanie bolo vo výške 11 711,71 eur.  

 

Program 
Funkčná 

kl. 
Ekonomická klasifikácia 

Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

8.10. 8.1.0.  611- mzdy 4 958,00 4 958,00 5 678,64 

8.10. 8.1.0.  620 - odvody 1 746,00 1 746,00 1 789,28 

8.10. 8.1.0. 632 -  energie, pošt. telekomun. 1 200,00 1 200,00 1 239,09 

8.10. 8.1.0. 633- materiál 2 390,00 1 868,00 1 654,33 

8.10. 8.1.0. 634- dopravné, palivá, poistenie 350,00 350,00 535,65 

8.10. 8.1.0. 635 - údržba   900,00 0,00 0,00 

8.10. 8.1.0. 637 - služby 914,00 614,00 705,69 

8.10. 8.1.0. 640- transfery  0,00 0,00 109,03 

  12 458,00 10 736,00 11 711,71 
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Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ :     Zabezpečenie prevádzky a údržby rekreačného strediska Tajch 

Merateľný ukazovateľ Celková udržiavaná plocha v m2   

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 74 260 74 260 74 260   

Skutočná hodnota 74 260 74 260 74 260   

 

Podprogram 8.14. Ochrana prírody a krajiny  

Zámer podprogramu:  Identifikácia a ochrana zelene  

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku  

 Rozpočet podprogramu   

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  1 000 1 000 0  

Kapitálový     

SPOLU 1 000 1 000 0  

 

Komentár : Výdavky boli určené na úhradu nákladov  spojených s identifikáciou pozemkov. Plnenie nenastalo.   

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ :     Zabezpečenie ochrany zelene   

Merateľný ukazovateľ Počet identifikácií majiteľa zelene   

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 5 5 4   

Skutočná hodnota 0 0 0   

 

Program 9: Šport    

 

Zámer programu : Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v meste Nová Baňa, 

podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých  

Rozpočet programu 

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  84 025 109 743 100 519 91,59 

Kapitálový 0 105 000 54 153 51,57 

SPOLU 84 025 214 743 154 672 72,02 

 

Komentár k programu  

Program zahŕňa športové aktivity, správu štadióna, starostlivosť o ihriská a športoviská.  

Podprogram 9.2. Šport  

Zámer podprogramu:  Vytvorenie optimálnych podmienok pre rozvoj športu    

Zodpovednosť:  Oddelenie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a Informačného centra 

Rozpočet podprogramu   

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 
% plnenie  

Bežný  65 270 79 021 73 107 92,51 

Kapitálový     

SPOLU 65 270 79 021 73 107  92,51 

 

Komentár: Výdavky boli použité na :  dotácie pre športové kluby v sume  44 760 eur, zabezpečenie Cyklopretekov 

v sume 23 667 eur z toho 15 250 eur boli výdavky hradené z prijatých darov ( kultúrny program, priamy prenos, 

propagácia, kameramanské a fotografické služby, cyklo trofeje...)  a 8 417 eur ( energie, banery, materiál, 

reprezentačné ... )  bolo hradené z rozpočtu mesta, ostatné výdavky ( materiál, občerstvenie, ceny..) v sume 4 680 

eur  boli vynaložené na ostatné športové akcie .  

 

Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ: Zlepšovať tradičné športové podujatia v meste, zopakovať úspešné nové podujatia, pokračovať v organizácii 

nových podujatí v spolupráci s miestnymi športovými klubmi a ďalej sa podieľať na spoluorganizovaní akcií.      
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Merateľný ukazovateľ Počet  športových akcií organizovaných mestom    

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 4 6 6 6 6 

Skutočná hodnota 6 1 2   

Merateľný ukazovateľ Počet  športových akcií organizovaných v spolupráci s mestom    

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 5 5 5 5 5 

Skutočná hodnota 9 6 5   

 

Podprogram 9.3.  Správa štadióna   

Zámer podprogramu: Funkčný priestor pre športové a rekreačné aktivity športovcov a obyvateľov mesta 

i turistov     

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku ,       

Technické služby 

 

Projekt 9.3.1. Odber vody na polievanie trávnatej plochy 

Zámer projektu: Udržanie kvality trávnatej plochy futbalového ihriska 

Zodpovednosť:  Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku ,       

Technické služby 

Rozpočet podprogramu   

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 
% plnenie  

Bežný  1 000 1 000 593 59,30 

Kapitálový     

SPOLU 1 000 1 000 593 59,30 

 

Komentár: Výdavky boli použité na úhradu poplatku za odber vody pre zavlažovanie ihriska. 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ: Zabezpečiť odber povrchových vôd pre zavlažovanie ihriska. 

Merateľný ukazovateľ Odber vody v m3 v priebehu roka    

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 6 900 6 900 6 900 
  

Skutočná hodnota 6 160 6 160 6 160 
  

Merateľný ukazovateľ Dodržanie povoleného limitu odberu vody Q rok v m3    

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 16 000 16 000 16 000 
  

Skutočná hodnota 6 160 6 160 6 160 
  

 

Projekt 9.3.2. Správa štadióna   

Zámer projektu: Udržiavaný areál športového štadióna 

Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku,   

Technické služby 

Rozpočet podprogramu   

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  16 355 25 822 20 236 78,36 

Kapitálový  10 000 9 942 99,42 

SPOLU 16 355 35 822 30 178 84 24 

 

Komentár:   

Technické služby 

Bežné výdavky  vo výške  16 355 eur boli poukázané formou príspevku Technickým službám mesta  na správu 

areálu futbalového štadióna, na elektrickú energiu, vodu, kosenie, hnojenie, údržbu trávnatých plôch. Skutočné 

čerpanie bolo vo výške 23 422,36 eur. Podrobné čerpanie je uvedené v tabuľke :  
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Program 
Funkčná 

kl. 
Ekonomická klasifikácia 

Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

9.3.2. 8.1.0.  611- mzdy 0,00 900,00 747,23 

9.3.2. 8.1.0.  620 - odvody 0,00 317,00 262,93 

9.3.2. 8.1.0. 632 -  energie,  2 750,00 2 750,00 2 987,15 

9.3.2. 8.1.0. 633- materiál 7 600,00 7 600,00 7 668,08 

9.3.2. 8.1.0. 634- dopravné, palivá,  2 405,00 3 105,00 4 146,85 

9.3.2. 8.1.0. 635 - údržba   2 400,00 400,00 336,25 

9.3.2. 8.1.0. 636- nájomné za nájom 0,00 1 500,00 1 500,00 

9.3.2. 8.1.0. 637 - služby 1 200,00 5 600,00 5 773,87 

  16 355,00 22 172,00 23 422,36 

 

Kapitálové výdavky vo výške 9 942 eur boli poukázané formou príspevku Technickým službám na nákup 

kosačky v sume  8 000 eur a na kamerový systém  v sume 1 970 eur.   

 

Mesto 

Bežné výdavky v sume 3 881 eur boli vynaložené na mzdy a odvody správcu štadióna.  

 Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ: Udržiavaný areál športového štadióna. 

Merateľný ukazovateľ Veľkosť udržiavanej plochy kosením – hlavná plocha v m2 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 12 000 12 000 12 000   

Skutočná hodnota 12 000 12 000 12 000   

Merateľný ukazovateľ Veľkosť udržiavanej plochy kosením – pomocná hracia plocha v m2 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 5 125 5 125 5 125   

Skutočná hodnota 5 125 5 125 5 125   

Merateľný ukazovateľ Veľkosť udržiavanej plochy kosením – ostatné trávnaté plochy v m 2 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 1 280 1 280 1 280   

Skutočná hodnota 1 280 1 280 1280   

 

Podprogram 9.4 Ihriská a športoviská  - TS  

Zámer podprogramu:  Zabezpečiť prevádzky schopnosť ihrísk a športovísk     

Zodpovednosť:  Technické služby  

Rozpočet podprogramu   

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 
% plnenie  

Bežný  1 400 3 900 2 150 55,12 

Kapitálový     

SPOLU 1 400 3 900 2 150 55,12 

 

Komentár: Výdavky boli poukázané formou príspevku Technickým službám mesta na správu a údržbu športovísk 

( materiál, PHM,  údržba, revízie)   

 

Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ:  Udržiavané ihriská a športoviská       

Merateľný ukazovateľ Počet udržiavaných ihrísk     

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 8 8 8   

Skutočná hodnota 8 8 8   

 

Podprogram 9.5  Športoviská -   Woorkout – Tajch   

Zámer podprogramu:  Zatraktívnenie rekreačno- športový areálu  na Tajchu      

Zodpovednosť:  Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku,   
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Rozpočet podprogramu   

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  0 5 000 5 000 100 

Kapitálový     

SPOLU 0 5 000 5 000 100 

Komentár: Výdavky boli použité v súlade s darovacou zmluvou a to na nákup Woorkoutovej zostavy do 

rekreačno- športového areálu Tajch v sume 5 000 eur, z toho 3 177 eur boli finančné prostriedky od darcu OZ 

Centráčik.      

Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ:  Udržiavané športové zostavy        

Merateľný ukazovateľ Počet športových zostáv     

obdobie 2021 2022 2023   

Plánovaná hodnota 2     

Skutočná hodnota 2     

 

Podprogram 9.6. Ferrata 

Zámer podprogramu:  zatraktívnenie športovo rekreačných služieb vybudovaním ferraty       
Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku    

Rozpočet podprogramu   

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  0    

Kapitálový  40 000 39 160 97,90 

SPOLU 0 40 000 39 160 97,90 

 

Komentár :     Na vybudovanie ferraty mesto dostalo dar vo výške 20 000 eur  od  OOCR GRON.  Z vlastných 

zdrojov mesto vynaložilo  19 160 eur.    

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ : skvalitnenie športového vyžitia   

Merateľný ukazovateľ Počet trás     

obdobie 2021 2022 2023   

Plánovaná hodnota 1     

Skutočná hodnota 3     

 

Celý ferratový areál je rozdelený na tri sektory. V sektore Gitara je vybudovaný traverz celej čelnej steny s dĺžkou 

60 metrov. Taktiež je prepojená štvormetrovým mostom s lanovou sieťou. V sektore Sokolie hniezda sú vedené 

ferratové mosty k dreveným ochodziam, ktoré sú upevnené okolo neďalekých stromov. V poslednom sektore 

Zvonička musí návštevník prekonávať rôzne prekážky vo výške, či už je to balansovanie na lanovom alebo 

drevenom moste, prechod vertikálnou sieťou, alebo liezť po skale. Trasy sú prioritne určené pre menej skúsených 

lezcov a deti od osem rokov. 

 

Podprogram 9.7. Mestský kultúrno -športový a voľnočasový areál Nová Baňa 

Zámer podprogramu:  zatraktívnenie  kultúrno - športových  a voľnočasových  služieb  a aktivít vybudovaním   

                                        nového  areálu        
Zodpovednosť: Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku    

Rozpočet podprogramu   

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  0  4 434  

Kapitálový  50 000 52 0,1 

SPOLU 0 50 000 4 486 8,97 

 

Komentár :  bežné výdavky boli vynaložené na prípravné práce ( štúdie, posudky..).Kapitálové výdavky boli 

vynaložené za podklady ( povolenia) potrebné  k vypracovaniu projektovej dokumentácie.  

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ : zatraktívnenie kultúrno -  športového vyžitia v meste   
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Merateľný ukazovateľ     celkové náklady na realizáciu projektu  za rok  

obdobie 2021 2022 2023   

Plánovaná hodnota 50 000     

Skutočná hodnota 4 486     

 

Program 10: Kultúra     

Zámer programu: Rozsiahly výber kultúrnych aktivít mesta Nová Baňa. 

Rozpočet programu 

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  196 127 204 709 147 460 72,03 

Kapitálový     

SPOLU 196 127 204 709 147 460 72,03 

 

Komentár k programu  

Program zahrňuje starostlivosť o pamätníky, prevádzku mestskej knižnice, kultúrne služby, činnosti spojené so 

zabezpečením novobanského jarmoku a archeologický prieskum pre Banské múzeum.   

Podprogram 10.1. Pamätníky  

Zámer podprogramu: Starostlivosť a udržiavanie pamätných tabúľ a pamätníkov na území mesta      

Zodpovednosť:  Oddelenie správne   

Rozpočet podprogramu   

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  177 177 93 52,54 

Kapitálový     

SPOLU 177 177 93 52,54 

Komentár: Výdavky boli použité na údržbu vojnových hrobov a pamätných tabúľ v meste.  

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ : zachovať  spomienku na vojnové časy pre ďalšie generácie 

Merateľný ukazovateľ Počet udržiavaných pamätníkov a tabúľ     

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 11 11 11   

Skutočná hodnota 11 11 11   

 

Podprogram 10.2. Mestská knižnica   

Zámer podprogramu:  Vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí už od skorého veku     

Zodpovednosť:  Oddelenie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a Informačného centra 

Rozpočet podprogramu   

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  51 680 51 980 38 953 71,36 

Kapitálový     

SPOLU 51 680 54 580 38 953 71,36 

 

Komentár: Výdavky boli použité na zabezpečenie prevádzky miestnej knižnice . Z dotácie na akvizíciu 

knižničného fondu boli zakúpené knihy v hodnote 2 900 eur. Podrobné črpanie je uvedené v tabuľke :  

 

Program 
Funkčná 

kl. 
Ekonomická klasifikácia 

Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

10.2.1. 08.2.0.  611- mzdy 22 950,00 21 096,00 13 395,81 

10.2.1. 08.2.0.  620 - odvody 7 930,00 7 930,00 5 505,37 

10.2.1. 08.2.0. 631 - cestovné  150,00 150,00 0,00 

10.2.1. 08.2.0. 632 -  energie, pošt. telekomun. 6 300,00 6 300,00 6 251,71 

10.2.1. 08.2.0. 633- materiál 6 770,00 7 770,00 7 087,67 

10.2.1. 08.2.0. 635 - údržba   3 500,00 3 500,00 3 444,63 

10.2.1. 08.2.0. 637 - služby 4 070,00 3 370,00 1 414,16 

10.2.1. 08.2.0. 640- transfery – odchodné  10,00 1 864,00 1 854,00 

  51 680,00 51 980,00 38 953,35 
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Ciele a merateľné ukazovatele :   

Cieľ: Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva.    

Merateľný ukazovateľ Počet registrovaných čitateľov   

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 780 790 790   

Skutočná hodnota 675 676 534   

Merateľný ukazovateľ Počet výpožičiek    

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 48 000 48 000 48 000   

Skutočná hodnota  36 278 33 905 25 976   

Merateľný ukazovateľ Počet besied    

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 5 5 5   

Skutočná hodnota 5 1 1   

 

Podprogram 10.3. Kultúrne služby    

Zámer podprogramu:  Sprostredkovať kultúru pre občanov všetkých vekových kategórií a vrstiev  

Zodpovednosť:  oddelenie kultúry   

Rozpočet podprogramu  - kultúrne služby 

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  129 840 127 847 91 969 71,93 

Kapitálový     

SPOLU 129 840 127 847 91 969 71,93 

 

Komentár:   Výdavky boli použité okrem miezd a odvodov aj na energie, materiál, údržbu kultúrnych domov, 

ceny do súťaží, revízie, stravovanie... V rámci transferov boli vyplatené dotácie OZ vo výške 6 502 eur, odchodné 

vo výške 1 860 eur. Podrobné členenie je uvedené v tabuľke :  

 

Program 
Funkčná 

kl. 
Ekonomická klasifikácia 

Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

10.3. 08.2.0.  611- mzdy 48 350,00 46 490,00 40 081,04 

10.3. 08.2.0.  620 - odvody 17 620,00 17 620,00 15 714,62 

10.3. 08.2.0. 631 - cestovné  30,00 30,00 0,00 

10.3. 08.2.0. 632 -  energie, pošt. telekomun. 14 400,00 14 230,00 9 935,79 

10.3. 08.2.0. 633- materiál 13 300,00 13 300,00 5 610,79 

10.3. 08.2.0. 634- dopravné, palivá,  300,00 300,00 191,50 

10.3. 08.2.0. 635 - údržba   4 100,00 6 600,00 5 901,62 

10.3. 08.2.0. 637 - služby 21 640,00 17 317,00 6 171,18 

10.3. 08.2.0. 640- transfery  10 100,00 11 960,00 8 362,00 

  129 840,00 127 847,00 91 968,54 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ : Podpora kultúrno-spoločenských aktivít v meste, podpora rozvoja záujmovo-umeleckej činnosti a tradičnej 

kultúry, aktívna spolupráca na spoločenských aktivitách miestnych organizácii. Zlepšenie propagácie podujatí 

organizovaných mestom.          

Merateľný ukazovateľ Počet usporiadaných podujatí za rok      

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 30 35 35   

Skutočná hodnota 52 27 25   

  V roku 2021 mesto usporiadalo 13 kultúrno spoločenských podujatí a 12 podujatí bolo zorganizovaných 

v spolupráci s mestom .  
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Podprogram 10.4. ZPOZ 

Zámer podprogramu: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov  

Zodpovednosť:  Oddelenie správne   

Rozpočet podprogramu 

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  2070 2070 1 181 57,05 

Kapitálový     

SPOLU 2070 2070 1 181 57,05 

 

Komentár: Výdavky boli použité na zabezpečenie organizácie občianskych obradov v meste. 

 

Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ: Zabezpečiť spoločenské obrady na vysokej úrovni.       

Merateľný ukazovateľ Počet uvítaní detí do života 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 30 30 30 
  

Skutočná hodnota 0 1 0 
  

Merateľný ukazovateľ Počet slávnostných obradov pri životnom a spoločenskom jubileu 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 10 10 10 
  

Skutočná hodnota 4 2 3   

Merateľný ukazovateľ Počet občianskych pohrebov 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 9 9 9   

Skutočná hodnota 9 14 15 
  

 

Počas roka 2021 bolo Zborom pre občianske záležitosti človek človeku  pri Meste Nová Baňa zabezpečených  46 

obradov a slávností, z toho v prvom polroku bolo 18 a v druhom polroku 28 akcií. Civilným spôsobom bolo 

uzavretých 25 manželstiev, z toho 17 bolo uskutočneným v obradnej sieni a  8 bolo mimo sobášnej siene v lokalite 

Drozdovo 7 a v lokalite Branko Hrabiny 1 sobáš. S povolením iného matričného úradu bolo uzavretých 10 

manželstiev  a 4 manželstvá boli uzavreté s našim štátnym občanom a cudzincom.  

 

Zbor pre občianske záležitosti človek človeku zabezpečil  14 občianskych pohrebov, z toho v prvom polroku bolo 

6 pohrebov a v druhom polroku bolo 8 pohrebov. Bola urobená aj 1 občianska rozlúčka na cirkevnom pohrebe.  

Za uplynulý rok neboli vykonané žiadne uvítania detí do života občanov mesta, ani pravidelné prijatie 75-ročných 

jubilantov.  

V priebehu roka boli 2 prijatia pri životnom jubileu a to pri dožití 70 a 50 rokov života. Prijatí boli aj manželia 

k obnoveniu manželského sľubu po 50 rokoch manželstva. Na konci školského roku 2020/2021 boli prijatí 

a ocenení najlepší žiaci  všetkých novobanských škôl primátorom mesta v obradnej sieni. 

 

V mesiaci júl bola slávnostne prijatá v obradnej sieni aj podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, 

regionálneho rozvoja a informácií SR pani Mgr. art. Veronika Remišová, ArtD. MA., v rámci jej pracovnej 

návštevy. Zabezpečili sa 1 x oslavy na námestí pred pamätníkom pri príležitosti  77.výročia SNP. Do pamätnej 

knihy bolo urobených 6 zápisov. 

  

Podprogram 10.5. Novobanský jarmok    

Zámer podprogramu:  Novobanský jarmok - udržiavanie miestnej kultúry a tradičných remesiel    

Zodpovednosť:  Oddelenie kultúry a informácií 

Rozpočet podprogramu   

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  12 360 410 49 11,95 

Kapitálový     

SPOLU 12 360 410 49 11,95 

 

Komentár: Z dôvodu prijatých proti pandemických opatrení sa jarmok nekonal. Výdavky boli použité na materiál.  
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Ciele a merateľné ukazovatele : 

Cieľ : Prezentácia miestnej kultúry a remesiel  
Merateľný ukazovateľ Počet remeselníkov  

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 40 40 40   

Skutočná hodnota 47 0 0   

Merateľný ukazovateľ Počet predajných stánkov  

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 110 110 110   

Skutočná hodnota 142 0 0   

 

Merateľný ukazovateľ 

 

Dĺžka trvania jarmoku (počet dní) 

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 2 2 2   

Skutočná hodnota 2 0 0   

Merateľný ukazovateľ Počet komerčných účinkujúcich   

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 4 4 4   

Skutočná hodnota 4 0 0   

Merateľný ukazovateľ Počet amatérskych účinkujúcich    

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 5 5 5   

Skutočná hodnota 5 0 0   

Merateľný ukazovateľ Počet stánkov s občerstvením    

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 7 7 7   

Skutočná hodnota 7 0 0   

 

Podprogram 10.11. Banské múzeum    

Zámer podprogramu:  Zachovávanie banských tradícií, bansko-technických zariadení a artefaktov viažucich sa 

k baníctvu, propagácia i prezentácia baníckej histórie pre ďalšie generácie, zvýšenie záujmu laickej, ale aj 

odbornej verejnosti zaujímajúcej sa o banícke a technické pamiatky v meste.   

Zodpovednosť:  Oddelenie Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku  

 

 Rozpočet podprogramu   

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 
% plnenie  

Bežný   22 225 15 215 68,45 

Kapitálový     

SPOLU 0 22 225 15 215 68,45 

 

 Komentár:  výdavky boli vynaložené na materiál  v sume 1730,40 eur a konzervačné práce v sume 13 485,28 eur.    

 

Ciele a merateľné ukazovatele: 

Cieľ : Vybudovanie banského múzea s technickými zariadeniami  

Merateľný ukazovateľ Počet archeologických  prieskumov         

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 1 1 0   

Skutočná hodnota 1 1 1   

 

 

Program 11: Vzdelávanie     

Zámer programu : Vzdelávajúci systém  rešpektujúci individuálne potreby a záujmy žiakov  

 

Rozpočet programu 

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  2 575 437 2 663 499 2 747 959 103,17 

Kapitálový 6 000 251 856 248 268 98,57 

SPOLU 2 581 437 2 915 305 2 996 227 102,77 
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Komentár k programu  

Mesto Nová baňa v rámci existujúcich kompetencií zabezpečuje výchovno–vzdelávací proces v materskej škole, 

základnej škole a v školských zariadeniach. Ponúka rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci 

voľnočasových a záujmových aktivít pre deti a žiakov.   

 

Z celkových bežných výdavkov 2 747 959 eur určených na vzdelávanie boli z rozpočtu mesta hradené výdavky 

v celkovej výške 1 595 824,60 eur , čo predstavuje 58,07 % z celkových bežných výdavkov .  

 

V porovnaní s rokom 2020 boli  celkové bežné výdavky určené na  vzdelávanie vo  výške 2 681 817 eur , 

z rozpočtu mesta boli hradené výdavky vo výške  1 510 185,71 eur, čo bolo 56,31 % z celkových bežných 

výdavkov.  Porovnanie čerpania bežných  výdavkov podľa organizácií:   

organizácia rok 2020 rok 2021 

Základná škola 264 707 322 998 

ZUŠ 477 302 384 911,15 

CVČ 105 544 108 992,98 

MŠ 619 151,71 735 687,47 

ZŠ sv. Alžbety 43 181 43 200 

CVČ mimo mesta  300 35,00 

spolu  1 510 186 1 595 825 

 

Mesto v roku 2021 poskytlo na vzdelávanie  z rozpočtu mesta viac o 85 639 eur ako v roku 2020.  

Podprogram 11.1. Školstvo 

Projekt 11.1.1.  Základná škola J. Zemana    

Zámer podprogramu:  Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí 

Zodpovednosť : Riaditeľka základnej školy 

Rozpočet podprogramu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  1 144 081 1 205 526 1 329 822 110,31 

Kapitálový 6 000 10 795 10 779 99,85 

SPOLU 1 144 081 1 216 321 1 340 601 110,21 

 

1. Bežné výdavky - ZŠ 

Základná škola hospodárila s rozpočtom, ktorý bol financovaný z :  

-  prostriedkov ŠR a ÚPSVaR vo výške 964 023,32 eur (normatív, vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, doprava   

   žiakov, deti zo SZP, učebnice, rekreačné poukazy, odchodné...),  

- prostriedkov zriaďovateľa vo výške 322 998 eur (v tom 45 181,13 eur vlastné príjmy, 236 340 eur dotácia) 

- prijatých darov 1 323,70 eur 

- úhrad od stravníkov 41 476,87 eur  

 

 Financovanie bežných výdavkov podľa zdroja je uvedené v nasledovnej tabuľke :  

 

kód zdroja  Poskytovateľ  ZŠ 1.stupeň ZŠ 2. stupeň CVČ a ŠK ŠJ spolu 

111 ŠR 384 812,63 532 689,91 4038 20447,2 941 987,74 

131 K z roku 2020 9 706,68 9 706,66 1002,24   20 415,58 

3AC1    ÚPSVaR   1 196,06     1 196,06 

1AC3   ÚPSVaR   212,87     212,87 

1AC2  ÚPSVaR   211,07     211,07 

41 Mesto  19 263,76 96 066,32 86 865,33 120 802,59 322 998,00 

72a Dary -PO 500,00 500,00     1 000,00 

72g Dary FO   323,70     323,70 

72f stravníci       41476,87 41 476,87 

spolu    414 283,07 640 906,59 91 905,57 182 726,66 1 329 821,89 

Zo sumy 96 066,32 eur boli dňa 30.12.2021 uhradené výdavky na projekt v sume 76 331 eur. Výdavky budú 

refundované v roku 2022, ktoré budú príjmom mesta.  

 

Bežné výdavky v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie sú uvedené v tabuľke č. 1-3:  
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Tabuľka č. 1: Bežné výdavky Základnej školy  

Progr

am 

Funkčná 

kl. 
Ekonomická klasifikácia 

Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

11.1. 09.1, 09.2.  611- mzdy 565 135,00 580 195,00 670 279,88 

11.1. 09.1, 09.2.  620 - odvody 200 275,00 205 535,00 234 312,70 

11.1. 09.1, 09.2. 631 - cestovné  734,00 734,00 112,18 

11.1. 09.1, 09.2. 632 -  energie, pošt. telekomun. 24 588,00 31 498,00 29 998,34 

11.1. 09.1, 09.2. 633- materiál 14 817,00 35 216,00 36 064,02 

11.1. 09.1, 09.2. 634- dopravné, palivá, poistenie 0,00 0,00 0,00 

11.1. 09.1, 09.2. 635 - údržba   2 930,00 38 249,00 42 398,54 

11.1. 09.1, 09.2. 636- nájomné za nájom 158,00 158,00 132,00 

11.1. 09.1, 09.2. 637 - služby 27 600,00 33 639,00 36 927,36 

11.1. 09.1, 09.2. 640- transfery  200,00 2 139,00 4 964,64 

  836 437,00 927 363,00 1 055 189,66 

 

Komentár :  

Z celkových výdavkov na energie  29 998,34 eur  sú výdavky na energie vo výške 25 318,92 eur, ostatné výdavky 

boli na vodné,  poštovné telekomunikačné .  

Z výdavkov na materiál 36 064,02 eur boli najvyššie výdavky na knihy, učebnice vo výške 11 372,96 eur, 

všeobecný materiál vo výške 7 588,44 eur a na výpočtovú techniku vo výške 5 661 eur.  

Z celkových výdavkov na údržbu 42 398,54 eur boli výdavky vo výške 31 794,94 eur hradené z rozpočtu mesta. 

Na údržbu výpočtovej techniky bolo vynaložených 1438,40 eur, strojov, prístrojov 17 481,15 eur, budov 23 478,89 

eur v tom  : oprava elektro inštalácie 16 839,95 eur, úprava stien a stropov 3 849,99 eur, maliarske práce 2 788,95 

eur.  Z celkových výdavkov na služby 36 927,36 eur  boli najvyššie výdavky na všeobecné služby 9 915,34 eur, 

stravovanie 11 539,50 eur, poistenie 2 076,80 eur, SF 6 708,62 eur. Transfery predstavujú výdavky na odchodné 

1 429 eur, nemocenské dávky 2 774,35 eur a dávky v HN 761,29 eur.              

 
Tabuľka č.2 : Bežné výdavky ŠKD, CVČ  

Program 
Funkčná 

kl. 
Ekonomická klasifikácia 

Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

11.1. 09.5.0.  611- mzdy 64 289,00 64 289,00 53 916,06 

11.1. 09.5.0.  620 - odvody 23 297,00 23 297,00 18 236,74 

11.1. 09.5.0. 631 - cestovné  80,00 80,00 0,00 

11.1. 09.5.0. 632 -  energie 7 871,00 7 871,00 7 887,59 

11.1. 09.5.0. 633- materiál 10 189,00 11 191,00 9 456,03 

11.1. 09.5.0. 637 - služby 5 963,00 5 963,00 2 115,38 

11.1. 09.5.0. 640- transfery - nemocenské 2 010,00 2 010,00 293,77 

  113 699,00 114 701,00 91 905,57 

 

Komentár :  

Z celkových výdavkov na materiál 9 456,03 eur boli výdavky na:  interiérové vybavenie 1 439,50 eur ( taburety),  

všeobecný materiál 4 041,86 eur a učebné pomôcky 1 963,74 eur.   

 
Tabuľka č. 3 :  Bežné výdavky Školská jedáleň  

Program 
Funkčná 

kl. 
Ekonomická klasifikácia 

Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

11.1. 09.6.0.  611- mzdy 68 324,00 68 324,00 61 679,84 

11.1. 09.6.0.  620 - odvody 23 879,00 23 879,00 21 590,31 

11.1. 09.6.0. 631 - cestovné  50,00 50,00 76,20 

11.1. 09.6.0. 632 -  energie 17 147,00 11 619,00 11 299,70 

11.1. 09.6.0. 633- materiál 67 966,00 41 311,00 70 031,78 

11.1. 09.6.0. 635 - údržba   4 150,00 12 250,00 11 574,09 

11.1. 09.6.0. 637 - služby 12 419,00 6 019,00 5 759,89 

11.1. 09.6.0. 640- transfery - nemocenské 10,00 10,00 714,85 

  193 945,00 163 462,00 182 726,66 
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Komentár :  

Z celkových výdavkov na materiál 70 031,78 eur boli výdavky na potraviny v sume 59 774,48 eur, interiérové 

vybavenie 2 062,55 eur ( obrazy, jedálenské stoly), pracovné stroje, prístroje v sume 4 108,46 eur ( krájač zeleniny, 

ručný mixér) a všeobecný materiál v sume 4 108,46 eur. V rámci údržby boli vynaložené  výdavky na  údržbu 

softvéru 90 eur, strojov a prístrojov 352,76 eur a budov 11 131,33 eur ( plastová stena s dvermi, oprava stĺpov, 

strieška nad vchodom do ŠJ). Z výdavkov za služby to boli výdavky na všeobecné služby 2 235,10 eur, stravovanie  

1704,19 eur, SF 607,32 eur a ostatné služby.     

 

Bežné výdavky – mesto  

Výdavky vo výške 514 eur v tom :  

-  vratky – mesto vrátilo nevyčerpané dotácie na dopravné v sume 148 eur   

- poistenie vyplývajúce z projektu Vybavenie učební v sume 366 eur 

 

Kapitálové výdavky -  ZŠ     v sume 10 779 eur  boli použité na :  

- vybudovanie podstavca pod altánok  v sume 1 295 eur     

- vybudovanie elektrickej brány 3 484 eur  

- zakúpenie elektrického kotla do ŠJ 6 000 eur    

 

Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ:  Zabezpečenie kvalitného výchovno- vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej  školy , rozvíjanie záujmov 

mimo vyučovacieho procesu, regenerácia síl a relax po vyučovaní. 

 

Merateľný ukazovateľ Počet žiakov navštevujúcich základnú školu        

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 387 387 403   

Skutočná hodnota 387 387 387   

Merateľný ukazovateľ Počet žiakov navštevujúcich ŠKD        

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 154 154 154   

Skutočná hodnota 154 156 156   

 

Základná škola v roku 2021  tým, že v rámci bežných výdavkov zakúpila rohovú pohovku,  relaxačné kreslá , 

kolobežky, akvárium, skladacie podložky na sedenie, vybavenie do učebne ( stoličky, kontajner, laboratórny stôl), 

korkové tabule, skrinky,  interaktívnu podlahu , projektor Beno,  exteriérové žalúzie a sieťky na okná, vybudovala 

altánok zabezpečila kvalitnejší výchovno- vzdelávací proces a  podporila rozvíjanie záujmov mimo vyučovacieho 

procesu.        

 

Projekt 11.1.2.  Základná umelecká škola     

Zámer podprogramu:  Efektívne fungovanie ZUŠ 

Zodpovednosť: Riaditeľka základnej umeleckej školy  

Rozpočet podprogramu   

 

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  481 732 474 058 452 949 95,54 

Kapitálový 0 0 0  

SPOLU 481 732 474 058 452 949 95,54 

 

Základná umelecká škola hospodárila s rozpočtom, ktorý bol financovaný z :  

-  prostriedkov ŠR vo výške 68 037,81 eur ( refundácia miezd Covid 19)   

- prostriedkov zriaďovateľa vo výške 384 911,15  eur (v tom 32 525,89 eur vlastné príjmy, 352 385,26 eur dotácia      

   na bežné výdavky )  
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Podrobné čerpanie je uvedené v tabuľke :  

Program 
Funkčná 

kl. 
Ekonomická klasifikácia 

Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

11.1.2. 09.5.0.  611- mzdy 321 005,00 310 340,00 302 312,05 

11.1.2. 09.5.0.  620 - odvody 114 185,00 112 585,00 106 221,52 

11.1.2. 09.5.0. 631 - cestovné  50,00 50,00 0,00 

11.1.2. 09.5.0. 632 -  energie, pošt. telekomun. 11 350,00 9 250,00 7 920,37 

11.1.2. 09.5.0. 633- materiál 6 420,00 12 846,00 11 723,05 

11.1.2. 09.5.0. 635 - údržba   1 670,00 2 570,00 2 358,07 

11.1.2. 09.5.0. 636- nájomné za nájom 190,00 190,00 216,52 

11.1.2. 09.5.0. 637 - služby 25 443,00 23 208,00 20 841,52 

11.1.2. 09.5.0. 640- transfery - nemocenské 1 419,00 3 019,00 1 355,86 

  481 732,00 474 058,00 452 948,96 

  

Komentár :  

Z celkových výdavkov na materiál 11 723,05 eur to  boli výdavky na všeobecný materiál v sume 3 850,58 eur, 

na učebné pomôcky   v sume 1168,65 eur, prístroje  v sume 3 400,82 eur a výpočtovú techniku v sume 2 196,82 

eur.  Z výdavkov na údržbu 2 358,07 eur to boli výdavky do údržby výpočtovej techniky 681,88 eur, prístrojov 

668,71 eur a budov 1 007,48 eur. Z výdavkov na služby 20 841,52 to boli výdavky na všeobecné služby 2 999,16 

eur, stravovanie 8 283 eur, SF 3 012,81 eur, odmeny mimo PP 3 705 eur a ostatné služby ( poplatky, poistné, 

dane).    

 

Kapitálové výdavky – mesto – vo výške 166 360 eur v tom:  

- rekonštrukcia fasády v sume 90 543 eur 

- rekonštrukcia strechy v sume  75 817 eur 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ : Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej umeleckej školy 

Merateľný ukazovateľ Počet žiakov navštevujúcich základnú umeleckú  školu        

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 406 406 406   

Skutočná hodnota 406 399 399   

 

Projekt 11.1.3. Centrum voľného času      

Zámer podprogramu:  Aktívne využitý voľný čas detí  

Zodpovednosť : Riaditeľka Centra voľného času   

Rozpočet podprogramu 

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  116 564 119 906 112 336 93,68 

Kapitálový     

SPOLU 116 564 119 906 112 336 93,68 

 

  Centrum voľného času hospodárilo s rozpočtom, ktorý bol financovaný z :  

-  prostriedkov ŠR vo výške 2 874  eur ( vzdelávacie poukazy)   

- prostriedkov zriaďovateľa vo výške 108 992,98  eur (v tom 9 815,20 eur vlastné príjmy, 99 177,78 eur dotácia      

   na bežné výdavky )  

- rozpočtov iných obcí vo výške 468,72 eur  

 

Podrobné čerpanie je uvedené v tabuľke :  
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Program 
Funkčná 

kl. 
Ekonomická klasifikácia 

Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

11.1.3. 09.5.0.  611- mzdy 65 032,00 65 500,00 63 384,40 

11.1.3. 09.5.0.  620 - odvody 23 599,00 23 599,00 22 397,83 

11.1.3. 09.5.0. 631 - cestovné  2 170,00 2 170,00 1 476,87 

11.1.3. 09.5.0. 632 -  energie, pošt. tel. 5 405,00 5 405,00 4 699,47 

11.1.3. 09.5.0. 633- materiál 4 972,00 8 487,00 7 735,16 

11.1.3. 09.5.0. 
634- dopravné, palivá, 

poistenie 
1 980,00 1 980,00 957,78 

11.1.3. 09.5.0. 635 - údržba   2 050,00 2 050,00 2 242,60 

11.1.3. 09.5.0. 637 - služby 11 346,00 10 705,00 9 260,80 

11.1.3. 09.5.0. 640- transfery - nemocenské 10,00 10,00 180,79 

  116 564,00 119 906,00 112 335,70 

 

Komentár:  

Z celkových výdavkov na materiál 7 735,16 eur to  boli výdavky na všeobecný materiál v sume 2 106,96 eur, na 

učebné pomôcky   v sume 3 673,21 eur a výpočtovú techniku v sume  1329 eur a ostatný materiál .  Z výdavkov 

na údržbu 2 242,60 eur to boli výdavky do údržby výpočtovej techniky 545,66 eur a budov 1 696,95 eur. 

Z výdavkov na služby 9 260,80 eur to boli výdavky na všeobecné služby 2 288,54 eur, stravovanie 3 549,88 eur, 

SF 585,25 eur, odmeny mimo PP 1 159 eur a ostatné služby ( poplatky, poistné, dane).    

Kapitálové výdavky – mesto –  v celkovej výške 56 268 eur, ktoré boli vynaložené na opravu fasády budovy.     

Ciele a merateľné ukazovatele: 

Cieľ: Zabezpečenie širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít.  

Merateľný ukazovateľ Počet detí navštevujúcich centrum voľného času        

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 200 200 200   

Skutočná hodnota 163 163 163   

 

Projekt 11.1.4. Materská škola s ŠJ Nábrežná       

Zámer podprogramu:  Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku  

Zodpovednosť : Riaditeľka materskej školy    

Rozpočet podprogramu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  789 560 820 470 809 103 98,61 

Kapitálový  14 861 14 861 100,00 

SPOLU 789 560 835 331 823 964 98,63 

 

Materská škola hospodárila s rozpočtom, ktorý bol financovaný z :  

-  prostriedkov ŠR a ÚPSVaR vo výške 33 692,84  eur ( predškoláci, asistenti, projekty)   

- prostriedkov zriaďovateľa vo výške 735 687,47 eur (v tom 28 406,66 eur vlastné príjmy, 707 280,81 eur dotácia)            

-  prijatých darov vo výške  1 200 eur  

- úhrad od stravníkov vo výške 38 522,91 eur 

Podrobné čerpanie je uvedené v tabuľke č.1-2 :  

 
Tabuľka č. 1: Bežné výdavky Materská škola  

Program 
Funkčná 

kl. 
Ekonomická klasifikácia 

Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

11.1.4. 09.1.1.1.  611- mzdy 379 300,00 383 932,00 383 930,72 

11.1.4. 09.1.1.1.  620 - odvody 137 300,00 134 871,00 134 871,39 

11.1.4. 09.1.1.1. 631 - cestovné  400,00 400,00 0,00 

11.1.4. 09.1.1.1. 632 -  energie, pošt. tel. 28 500,00 30 100,00 28 880,23 

11.1.4. 09.1.1.1. 633- materiál 15 600,00 36 073,00 31 453,72 

11.1.4. 09.1.1.1. 635 - údržba   15 500,00 19 560,00 19 175,50 

11.1.4. 09.1.1.1. 637 - služby 24 500,00 29 000,00 27 701,20 

11.1.4. 09.1.1.1. 640- transfery  4 330,00 4 765,00 4 865,36 

  605 430,00 638 701,00 630 878,12 
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Komentár:  

Z celkových výdavkov na materiál 31 453,72 eur to  boli výdavky na všeobecný materiál v sume 13 049,11 eur, 

na učebné pomôcky   v sume 13 662,11 eur , interiérové vybavenie v sume 3 115,50 eur a ostatný materiál .  

Z výdavkov na údržbu 19 175,50  eur to boli výdavky do údržby výpočtovej techniky 2 222,62 eur, prístrojov 

146,50 eur a budov 16 806,38 eur v tom : výmena okien 2 960,16 eur, oprava priestorov ul. Štúrova 4 504,69 eur,  

výmena žľabov 1 317,74 eur, prekrytie záhradného domčeka 5 903,95 eur, oprava podlahy ul. Štúrova 1 026,19 

eur, oprava kanalizácie ul. Nábrežná 1 240 eur...  

 Z výdavkov na služby 27 701,20  eur to boli výdavky na všeobecné služby 9 670,08 eur, stravovanie 10 187,35 

eur, SF 3 596,64 eur a ostatné služby ( poplatky, poistné, dane).    

 
Tabuľka č. 2 : Bežné výdavky Školská jedáleň  

Program 
Funkčná 

kl. 
Ekonomická klasifikácia 

Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

11.1.4. 09.6.0.  611- mzdy 84 700,00 82 055,00 81 867,10 

11.1.4. 09.6.0.  620 - odvody 30 500,00 29 600,00 29 740,42 

11.1.4. 09.6.0. 631 - cestovné  300,00 300,00 15,30 

11.1.4. 09.6.0. 632 -  energie, pošt. tel. 2 400,00 1 800,00 2 349,87 

11.1.4. 09.6.0. 633- materiál 48 800,00 48 920,00 45 006,54 

11.1.4. 09.6.0. 635 - údržba   11 000,00 12 500,00 12 881,60 

11.1.4. 09.6.0. 637 - služby 6 400,00 6 400,00 6 190,35 

11.1.4. 09.6.0. 640- transfery  30,00 194,00 173,92 

  184 130,00 181 769,00 178 225,10 

 

Komentár :  

Z celkových výdavkov na materiál 45 006,54 eur boli výdavky na potraviny v sume 38 522,91 eur, interiérové 

vybavenie 1 443,42 eur , všeobecný materiál v sume 3 981,60 eur a ostatný materiál ( prístroje, pracovné odevy, 

výpočtová technika ) V rámci údržby boli vynaložené  výdavky na  údržbu výpočtovej techniky 611,38 eur, 

strojov a prístrojov 3 205,80 eur a budov 9 064,42 eur . Z výdavkov za služby to boli výdavky na všeobecné služby 

1 334,92 eur, stravovanie  3 605,40 eur, SF 834,03 eur a ostatné služby ( poplatky, dane).     

 

Kapitálové výdavky ŠJ  – vo výške 14 861 eur v tom :  

- kuchynský robot v sume 4 540 eur  

- konvektomat v sume 10 321 eur     

 

Materská škola v roku 2021 v rámci bežných výdavkov zakúpila detské bicykle vrátane stojanu, skrine na hračky, 

šatníkovú skriňu, hojdačky (Kolibská), nerezový pracovný stôl do ŠJ, interaktívny LCD panel, opravila kuchynky 

na Nábrežnej.  

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ : Moderná materská škola rešpektujúca jedinečnosť osobnosti každého dieťaťa 

Merateľný ukazovateľ Počet detí navštevujúcich materskú školu        

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 205 206 206   

Skutočná hodnota 196 197 197   

Merateľný ukazovateľ Počet predškolákov          

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 65 65 65   

Skutočná hodnota 71 70 70   

 

Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia        

Zámer podprogramu: Aktívne využitý voľný čas detí v cirkevných školských zariadeniach  

Rozpočet podprogramu   

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  43 200 43 200 43 200 100 

Kapitálový     

SPOLU 43 200 43 200 43 200 100 
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Komentár : výdavky boli poukázané formou dotácie pre ŠKD v sume 34 754 eur a CVČ v ZŠ sv. Alžbety v sume 

8 446 eur.  

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ : Zabezpečenie širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít 

Merateľný ukazovateľ Počet cirkevných školských zariadení          

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 2 2 2   

Skutočná hodnota 2 2 2   

 

Projekt 11.1.6. Centrá voľného času mimo územia mesta  

Zámer projektu: Úhrada nákladov za poskytnutie záujmového vzdelávania centrami voľného času so sídlom 

mimo mesta Nová Baňa pre deti od 5-15 rokov s trvalým pobytom v meste Nová Baňa  

Rozpočet projektu :  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  300 300 35 11,66 

Kapitálový     

SPOLU 300 300 35 11,66 

 

Komentár : výdavky boli poukázané formou dotácie pre CVČ mimo mesta Nová Baňa.    

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ : Zabezpečenie širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít 

Merateľný ukazovateľ Počet detí navštevujúcich CVČ mimo mesta           

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 5 5 5 5 5 

Skutočná hodnota 5 5 5   

 

 

Program 12: Sociálna pomoc a sociálne služby     

 

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov 

Rozpočet programu 

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  230 515 275 825 230 221 83,46 

Kapitálový 20 588 42 188 42 100 99,79 

SPOLU 251 103 318 013 272 321 85,63 

 

Komentár k programu  

Program zahŕňa činnosť a prevádzku Denného centra seniorov Lipa, prevádzku opatrovateľskej služby, 

jednorazové dávky v hmotnej núdzi, prevádzku sociálneho taxíka a centrálny zdravotný integrovaný systém.  

 

Podprogram 12.1. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie  

Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov  

Zodpovednosť : oddelenie správne  

Rozpočet podprogramu 

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  500 500 500 100 

Kapitálový     

SPOLU 500 500 500 100 

 

Komentár: výdavky boli poukázané formou dotácie pre ZO SZZP na úhradu nákladov na životné, výživové 

a hygienické a dezinfekčné prostriedky.       

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ : Podporiť zdravotne postihnutých občanov organizovaných v SZZP 
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Merateľný ukazovateľ Počet účastníkov aktivít  

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 50 50 50 50 50 

Skutočná hodnota 50 0 0   

 

Podprogram 12.2.1. Denné centrum Lipa 

Zámer podprogramu: Zapojenie seniorov do spoločenského života  

Zodpovednosť : oddelenie správne  

Rozpočet podprogramu   

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  6 915 14 805 12 358 83,47 

Kapitálový     

SPOLU 6 915 14 805 12 358 83,47 

 

Komentár: výdavky boli vynaložené na mzdy, odvody, energie, materiál,  všeobecné služby, odmeny mimo PP, 

nemocenské dávky a príspevok Jednote dôchodcov.   V rámci údržby bola vykonaná oprava a náter strechy.   

Podrobné čerpanie je uvedené v tabuľke :      

 

Program 
Funkčná 

kl. 
Ekonomická klasifikácia 

Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

12.2.1. 10.2.  611- mzdy 0,00 3 000,00 2 742,65 

12.2.1. 10.2.  620 - odvody 325,00 825,00 1 001,49 

12.2.1. 10.2. 631 - cestovné  0,00 0,00 0,00 

12.2.1. 10.2. 632 -  energie, pošt.  1 430,00 1 430,00 1 330,00 

12.2.1. 10.2. 633- materiál 1 120,00 1 120,00 267,18 

12.2.1. 10.2. 634- dopravné, palivá,  700,00 700,00 104,00 

12.2.1. 10.2. 635 - údržba   30,00 5 030,00 4 998,00 

12.2.1. 10.2. 636- nájomné za nájom 10,00 10,00 0,00 

12.2.1. 10.2. 637 - služby 2 800,00 2 100,00 1 346,26 

12.2.1. 10.2. 640- transfery  500,00 590,00 568,32 

  6 915,00 14 805,00 12 357,90 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :   

Cieľ: Prispieť k zmierneniu a zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov mesta ohrozených sociálnym vylúčením  

Merateľný ukazovateľ Počet členov v dennom centre           

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 210 210 210 
  

Skutočná hodnota 124 140 140 
  

 

Podprogram 12.2.2. Opatrovateľská služba 

Zámer podprogramu: Zabezpečovanie a vytváranie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných   

                                       životných potrieb občanov mesta   

Zodpovednosť: Oddelenie správne  

Rozpočet podprogramu   

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 
% plnenie  

Bežný  178 910 181 910 160 961 88,48 

Kapitálový     

SPOLU 178 910 181 910 160 961 88,48 

 

Komentár:  výdavky boli vynaložené na mzdy  , odvody, materiál , služby, stravovanie  , SF.   V rámci transferov 

bol poskytnutý  transfer neziskovej organizácií Opatríme Vás v sume  5 330,92eur, vyplatené nemocenské dávky 

v sume 520,88 eur a odchodné v sume 2 109,74 eur. Podrobné čerpanie je uvedené v tabuľke :  
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Program 
Funkčná 

kl. 
Ekonomická klasifikácia 

Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2021 stav k 31.12.2021 stav k 31.12.2021 

12.2.2. 10.2.  611- mzdy 120 730,00 115 683,00 106 811,92 

12.2.2. 10.2.  620 - odvody 41 200,00 41 200,00 37 458,27 

12.2.2. 10.2. 631 - cestovné  30,00 30,00 0,00 

12.2.2. 10.2. 632 -  energie  30,00 30,00 0,00 

12.2.2. 10.2. 633- materiál 1 470,00 1 470,00 681,47 

12.2.2. 10.2. 637 - služby 15 350,00 15 466,05 8 047,33 

12.2.2. 10.2. 640- transfery  100,00 7 696,00 7 961,54 

  178 910,00 181 575,05 160 960,53 

 

Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ: Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím  

Merateľný ukazovateľ Počet opatrovaných            

obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 30 30 30   

Skutočná hodnota 37 25 25   

 

Podprogram 12.3. Rodina  a deti    

Zámer podprogramu : Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov  

Rozpočet podprogramu   

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  700 1 725 1 714 99,36 

Kapitálový     

SPOLU 700 1 725 1 714 99,36 

 

Komentár: Výdavky v sume 1 214 boli použité na výplatu rodinných prídavkov rodičom. V rámci transferov bol 

vyplatený príspevok MC Gašparko v sume 200 eur a eRku v sume 300 eur.     

         

Ciele a merateľné ukazovatele  

Cieľ: Rozvíjať charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity spolkov a združení so zameraním na prácu s deťmi  

Merateľný ukazovateľ Počet neštátnych zariadení             

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 2 2 2   

Skutočná hodnota 2 2 2   

 

Podprogram 12.4. Sociálna pomoc občanom v HN    

Zámer podprogramu: Sprostredkované prideľovanie financií štátu deťom v hmotnej núdzi, Okamžitá pomoc 

občanom v ich náhlej núdzi  

Rozpočet podprogramu   

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  37 850 71 580 48 791 68,16 

Kapitálový     

SPOLU 37 850 71 580 48 791 68,16 

 

 

Projekt 12.4.1. Stravovanie a školské pomôcky detí v hmotnej núdzi  

Zámer projektu: Sprostredkované prideľovanie financií štátu deťom v hmotnej núdzi 

Zodpovednosť: Oddelenie správne  

Rozpočet projektu  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 
% plnenie  

Bežný  28 250 58 580 41 262 70,43 

Kapitálový     

SPOLU 28 250 58 580 41 262 70,43 
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Komentár: Výdavky boli použité  na stravovanie  10 783 eur ,  školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi 149 eur 

a na vratku nevyčerpanej dotácie na stravné  z roku 2020  v sume 30 330 eur. 

 

Ciele a merateľné ukazovatele 

Cieľ : Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia 

Merateľný ukazovateľ Počet poberateľov dávok v HN             

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 15 15 15 15 15 

Skutočná hodnota 12 16 14   

 

 

Projekt 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci  

Zámer projektu: Okamžitá pomoc občanom v ich náhlej núdzi 

Zodpovednosť: Oddelenie správne  

Rozpočet projektu : 

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  2 400 5 800 4 869 83,94 

Kapitálový     

SPOLU 2 400 5 800 4 869 83,94 

 

Komentár: Výdavky boli použité na pomoc pre občanov sociálne znevýhodnených prevažne na nákup potravín, 

paliva , liekov a ošatenia, bývania.      

 

Ciele a merateľné ukazovatele 

Cieľ : pomoc občanom pri živelnej udalosti, pohrome alebo inej mimoriadnej udalosti. Poskytovanie jednorazovej 

dávky v hmotnej núdzi na nákup potravín, liekov  

Merateľný ukazovateľ Počet obyvateľov požadujúcich pomoc            

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 10 10 10   

Skutočná hodnota 18 25 25   

 

V roku 2021 požiadalo o dávky sociálnej pomoci 25 žiadateľov. Sociálna pomoc bola poskytnutá 16 žiadateľom.  

Z toho 15 žiadateľom  na nákup palivového dreva a 1 finančná výpomoc.   

 

Projekt 12.4.3. Sociálny taxík , sociálny podnik   

Zámer projektu: Poskytovanie zvýhodnenej prepravy pre oprávnene osoby 

Zodpovednosť: Oddelenie správne  

Rozpočet projektu :  

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  7 200 7 200 2 909 40,40 

Kapitálový     

SPOLU 7 200 7 200  2 909 40,40 

 

Komentár: Výdavky  boli použité na úhradu služieb za sociálny taxík v sume 2 660 eur a za administratívne služby 

pri zakladaní sociálneho podniku .      

 

Ciele a merateľné ukazovatele 

Cieľ : Poskytnúť prepravu oprávneným osobám 

Merateľný ukazovateľ Počet obyvateľov požadujúcich prepravu             

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota 100 100 100 100 100 

Skutočná hodnota 157 235 235   

 

 

 

 



Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu 

  
 

49 
 

Podprogram 12.5. Centrum integrovanej zdravotníckej starostlivosti  

Zámer podprogramu: Zabezpečiť komplexnejšie, koncentrovanejšie a kvalitnejšie služby bližšie k obyvateľom 

Rozpočet podprogramu   

Rozpočet  Schválený  Upravený  Plnenie k 31.12.2021 % plnenie  

Bežný  5 640 5 640 5 640 100,00 

Kapitálový 20 588 42 188 42 100 99,79 

SPOLU 26 228 47 828 47 740 99,81 

 

Komentár :  

Bežné výdavky boli použité na vypracovanie projektového zámeru  

Kapitálové výdavky boli poukázané formou príspevku  spoločnosti Medical n.o. na vklad zakladateľa ( mesta )do 

neziskovej organizácie v sume 22 500 eur a 19 600 eur na PD.       

 

Ciele a merateľné ukazovatele 

Cieľ : Podporiť vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti  

Merateľný ukazovateľ Náklady na vybudovanie CZIS   

Obdobie 2019 2020 2021 2022 2023 

Plánovaná hodnota  29 468  26 228    

Skutočná hodnota  3 240 47 740   
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1. Úvod 

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením č. 130/2020  dňa 29.12.2020 a ako jeho súčasť 

rozpočet príjmov a výdavkov Technických služieb mesta Nová Baňa.  
 

 

Tabuľka č. 1 : Schválený rozpočet 

Celková bilancia rozpočtu  schválený   

  rozpočet 

Príjmy celkom  1 207 228 

Z toho : bežné príjmy   898 232 

              kapitálové príjmy  309 056 

Výdavky celkom  1 207 288 

Z toho : bežné výdavky  898 232 

              kapitálové výdavky 309 056 

Príjmy celkom  1 207 228 

Výdavky celkom  1 207 228 

rozdiel    

  

 

V rámci schváleného rozpočtu je bežný príspevok vo výške  898 232 eur, v tom účelový príspevok vo 

výške 72 100 eur a vlastné príjmy vo výške 33 000 eur. Kapitálový príspevok je vo výške 309 056 eur.  

V priebehu roka bol bežný rozpočet na základe zmien rozpočtu upravený na sumu 1 173 815 eur, 

v tom účelové prostriedky 348 803 eur a vlastné príjmy 35 962 eur. Vlastné príjmy sme navýšili 

o sumu 2 962 eur. Jedná sa o príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý nám bol 

poskytnutý ako príspevok na novovytvorené pracovné miesto s názvom: Aktivita č. 3 Pracuj, zmeň 

svoj život. Prostriedky boli v plnej výške vyčerpané. Celkovo bol bežný rozpočet navýšený o 275 583 

eur. Kapitálový príspevok bol zmenami rozpočtu upravený na sumu 256 977 eur, čo predstavuje 

poníženie výdavkov o 52 079 eur. 

 

 

Tabuľka č. 2 : Rozpočet po zmenách  

Celková bilancia rozpočtu  schválený   rozpočet   

  rozpočet po zmenách  

Príjmy celkom  1 207 228 1 173 815 

Z toho : bežné príjmy   898 232 1 173 815 

              kapitálové príjmy  309 056 256 977 

Výdavky celkom  1 207 288 1 173 815 

Z toho : bežné výdavky  898 232 1 173 815 

              kapitálové výdavky 309 056 256 977 

Príjmy celkom  1 207 228 1 173 815 

Výdavky celkom  1 207 228 1 173 815 

rozdiel      
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2. Rozpočtové hospodárenie k 31.12.2021  

Celková bilancia rozpočtu  schválený rozpočet plnenie k 

  rozpočet po zmenách 31.12.2021 

Príjmy celkom  1 207 228 1 173 815 1 327 057,51  

Z toho : bežné príjmy   898 232 1 173 815 1 160 094,48 

              kapitálové príjmy  309 056 256 977 166 963,03 

Výdavky celkom  1 207 288 1 173 815 1 286 895,97  

Z toho : bežné výdavky  898 232 1 173 815 1 119 932,94  

              kapitálové výdavky 309 056 256 977 166 963,03 

Príjmy celkom  1 207 228 1 173 815 562 646,91  

Výdavky celkom  1 207 228 1 173 815 546 427,55  

rozdiel      40 161,54 

 

2.1. Prehľad plnenia príjmov k 31.12.2021 

a) Bežné príjmy  

kód   príjmy podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2021 plnenia  

111 312 Zo štátneho rozpočtu 2 500 9 084 9 342,57 102,85 

111 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0 2 962 2 962,39 100,00 

41 212 Z prenajatých budov, priestorov, objektov 18 300 18 300 18 010,50 98,42 

41 223 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 12 200 12 200 12 731,17 104,35 

41 312 Z rozpočtu mesta  865 232 885 779 880 285,49 99,38 

46 312 Z rozpočtu mesta 0 245 490 236 762,36 96,44 

    celkom  898 232 1 173 815 1 160 094,48 98,83 

 

Vlastné príjmy bežného rozpočtu TS boli za rok 2021 vo výške 30 741,67 eur. Boli tvorené: 

- Príjem z administratívnych poplatkov za vyjadrenie k DÚMK = 185 eur, 

- Príjem za používanie naftovej nádrže Bencalor od Mestských lesov a Banskobystrickej 

regionálnej správy ciest = 498,60 eur, 

- Príjem za zber elektroodpadu, kovového odpadu a z administratívnych poplatkov za 

potvrdenie o odovzdaní odpadu = 1 965,43 eur,  

- Príjmy z používania mestského WC a WC ul. Cintorínska, vrátane príjmu od spoločnosti 

ROYAL PRESS za používanie WC v meste = 2 152,87 eur, 

- Príjem za používanie WC a sprchy v rekreačnej oblasti Tajch = 257,30 eur, 

- Príjmy z poplatkov za nájom stola na tržnici a za predané bloky na tržnici = 1 695 eur,  

- Príjmy z tržieb z cintorína, a to z nájmu za hrobové miesto na 10 a 20 rokov a za poplatky za 

vstup do cintorína, za nájom siene pri smútočnom obrade, za spotrebu vody a elektrickej 

energie, za výzdobu obradnej siene a za chladiaci box = 23 922,50 eur , 

- Príjem z vrátenia palubnej jednotky a nespotrebovaného mýta = 64,97 eur, 

Vo výdavkoch sme použili prostriedky z vlastných príjmov v plnej výške. 

Okrem toho sme tvorili príjmy zo ŠR ako príspevok z ÚPSVaR na chránené pracovisko a zostatok 

prostriedkov minulých rokov ako príspevok na novovytvorené pracovné miesto s názvom: Aktivita č. 

3 Pracuj, zmeň svoj život = 6 366,16 eur. Prostriedky boli v plnej výške vyčerpané. 
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b ) Kapitálové príjmy  

 
kód   príjmy podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 30.06.2021 plnenia  

43 239 Ostatné 0 0 2 100,00  

41 322 Z rozpočtu mesta 128 928 119 828 69 082,82 57,65 

43 322 Z rozpočtu mesta 30 323 30 323 29 400,00 96,96 

46 322 Z rozpočtu mesta  149 805 106 826 66 380,21 62,14 

    celkom  309 056 256 977 166 963,03 64,97 

 

 

Kapitálové príjmy tvoril príspevok mesta. Okrem toho sme tvorili príjmy z odpredaja motorového 

vozidla AVIA plošina v hodnote 2 100 eur, ktoré sme predali ako protihodnotu za kúpu novšej plošiny 

NISSAN Cabstar. Príjmami sme kryli časť výdavkov za kúpu nového vozidla.  

 

 

2.2. Prehľad čerpania výdavkov k 31.12.2021  

a) Bežné výdavky  

kód výdavky podľa ekonomickej klasifikácie schválený rozpočet 
rozpočet po 

zmenách 

plnenie k 

30.06.2021 

% 

plnenia 

41 610 Mzdy 381 115 358 533 321 177,65 89,58 

111 610 Mzdy 0 6 191 5 594,91 90,37 

41 620 Poistné spolu 139 291 139 291 120 114,48 86,23 

111 620 Poistné spolu 0 771 771,25 100,03 

41 630 Tovary a služby spolu 371 285 409 214 421 700,99 103,05 

111 630 Tovary a služby spolu 0 6 584 5 938,80 90,20 

46 630 Tovary a služby spolu 0 245 490 236 762,36 96,44 

41 631 cestovné náklady 120 120 61,60 51,33 

41 632 energie 58 262 51 842 51 011,50 98,40 

41 633 Materiál 57 281 78 708 76 532,38 97,24 

46 633 Materiál 0 28 819 20 669,31 73,90 

41 634 dopravné 107 372 106 942 115 133,75 107,66 

46 634 Dopravné 0 14 300 13 769,17 96,29 

41 635 Rutinná a štandardná údržba 52 679 53 308 53 187,86 99,77 

111 635 Rutinná a štandardná údržba 0 5 486 5 180,80 94,44 

46 635 Rutinná a štandardná údržba 0 168 626 168 603,23 99,99 

41 636 Nájomné za nájom 800 3000 3 082,32 102,74 

41 637 Služby 94 771 115 294 122 691,58 106,42 

111 637 Služby 0 1 098 758,00 69,03 

46 637 Služby 0 33 745,00 33 720,65 99,93 

41 642 Transfery jednotlivcom 6 541 7 741 7 872,50 101,70 

41  SPOLU 898 232 914 779 870 865,62 95,20 

111  SPOLU 0 13 546 12 304,96 90,84 

46  SPOLU 0 245 490 236 762,36 96,44 

SPOLU CELKOM 898 232 1 173 815 1 119 932,94 95,41 
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Komentár k čerpaniu výdavkov :  

Bežné výdavky tvoria:  

610 – mzdy pracovníkov HČ - transfer na mzdy bol použitý na výplatu funkčných platov pre 

zamestnancov TS, ktorí boli zaradení do platových tried a stupňov v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o 

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

620 – odvody do poisťovní - transfer na odvody bol použitý na odvod poistného do zdravotných 

poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní. 

631 – cestovné náklady - pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách. 

632 – energie, vodné, stočné, telekomunikačné a poštové služby, komunikačná infraštruktúra.    

633 – nákup materiálu – jedná sa o nákup drobného a spotrebného materiálu, čistiacich a hygienických 

potrieb na spoločnú správu, WC v meste, na ul. Cintorínska, na štadión, WC a sprchy Tajch, nákup 

elektromateriálu, posypového materiálu, asfaltovej zmesi, kancelárske potreby, materiálu určeného do 

dielne, nákup letničiek, hnojív, substrátov pri jarnej a letnej výsadbe, hnojivá na ošetrenie trávnika na 

štadióne a na ihrisku pri ZŠ J. Zemana, OOP, kúpa peliet na vykurovanie budovy štadióna, 

reprezentačné.  

634 – nákup PHM, oleje, náhradné diely, servis a opravy vozidiel, STK, TK a EK, diaľničné známky, 

mýto, preprava – v súčasnosti servisujeme 26 motorových vozidiel a 2 prívesy za traktory.  

635 – údržba strojov, prístrojov – v rámci položky servisujeme nasledovné pracovné stroje: 6 

krovinorezov, 1 vibračný valec, 1 rezačka asfaltu, 1 vibračná doska, 1 vibračná noha, 1 motorová 

zbíjačka, 1 vysokotlakový parný čistič karcher, lisovacie zariadenia na BIO odpad.  

636 – nájomné za nájom – evidujeme nájomné za sódový automat pre dodržiavanie pitného režimu, 

prenájom kontajnera určeného na drevo, prenájom vretejnovej kosačky na dobu 2 mesiace a prenájom 

smetného vozidla. 

637 – služby – semináre THP pracovníkov, školenia vodičov (píly, plošina, stavebné stroje, viazači 

bremien, zdvíhacie zariadenia, výšky, krovinorezy), funkcia požiarneho technika a BOZP, právne 

služby, správa registratúry, poradenstvo a monitorovanie súladu s GDPR, odhŕňanie snehu 

dodávateľsky vrátane mesačného paušálu za pohotovosť počas zimnej sezóny, revízie hasiacich 

prístrojov, zariadení a detských ihrísk, odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu, deratizačné práce, 

verejné obstarávanie, výsadba letničiek v meste, výrub drevín, náhrady PN, bankové a paušálne 

poplatky, stravovanie, SF, dane, poistenie majetku, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru. 

642 – nemocenské dávky.  

 

Bežné účelové výdavky tvoria:  

2.3. Údržba mestského rozhlasu  

- Dosky, elektroniky hlásiča – písomne sme kontaktovali firmu, od ktorej sme v minulosti zakúpili 

dosky a elektroniky hlásiča (PWS Plus, Brno), vyžiadali sme si CP, avšak s firmou sa nám do konca 

roka nepodarilo spojiť.  

 

5.2.1. Údržba MK 

- Dofinancovanie DPH – v januári sme uhrádzali DPH za stavebné práce realizované v poslednom 

štvrťroku 2020 (oprava výtlkov + oprava chodníka pri ZŠ J. Zemana) vo výške 4 160 eur.  

- Oprava MK výtlky – celkové výdavky na opravu výtlkov boli vo výške 50 381,59 eur, z toho: práce 

34 842,44 eur, asfaltová zmes a kamenivo 11 884,68 eur, prepravné 2 514,47 eur a stavebný dozor 

1 140 eur. V rámci výtlkov sa opravili nasledovné úseky: ul. Dodekova – vyspravenie šácht a oprava 

poklopu, oprava výtlkov MK na ul. Bôrina, Prírodná, Legionárska, Švantnerova, Kalvárska, Bukovina, 

Kostivrch.  
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- Oprava križovatky k Starohutským vodopádom – v apríli sme prostredníctvom dodávateľskej firmy 

VIA SERVIS opravili križovatku k Starohutským vodopádom. Práce s DPH boli vo výške 3 858 eur 

a opravený bol úsek vo výmere 101 m
2
.  

- Oprava MK Slameníkova, Záhrbská, Podhorská, Kútovská – práce na opravách MK vykonávala 

firma BAUMAN Nitra s.r.o. Celková cena za práce bola 151 867,35 eur. Opravili sa všetky plánované 

úseky ulíc – Podhorská, Slameníkova, Kútovská, Záhrbská. Celkovo bolo opravených 8 5385 m
2
, 

z toho: ul. Podhorská 1 512 m
2
, Slameníkova 1 796 m

2
, Kútovská 2 570 m

2
 a Záhrbská 2 660 m

2
. 

Stavebný dozor vykonávala spoločnosť MULTIP SK, s.r.o.  

- Oprava MK Chotár – opravu vykonávala spoločnosť BITUNOVA s.r.o. Práce boli ukončené a úsek 

MK v plnej miere opravený. Cena opravy bola vo výške 38 110,50 eur. Úsek bol opravený vo výmere 

3855 m
2
, z toho I. úsek – Poledovič – 600 m

2 
penetračný makadam v hr. 60 mm s prieliatím cestným 

asfaltom, II. úsek – od odbočky k p. Psotkovi – 2100 m
2 
penetračný makadam v hr. 60 mm s prieliatím 

cestným asfaltom, I. a II. úsek – 1155 m
2 
vyrovnanie podkladu kamenivo s preliatím a presýpaním. 

- Oprava MK Kostivrch – z dôvodu havarijného stavu vozovky na Kostivrchu nám boli schválené 

prostriedky na opravu MK. Opravu vykonávala spoločnosť BITUNOVA s.r.o., celkové výdavky boli 

vo výške 4 990,08 eur. Úsek bol opravený vo výmere 226 m
2 

s vyrovnávkou PM, hr. 70 mm 

a pokládkou AC, hr. 60 mm. 

- Oprava a čistenie rigolov – celkové výdavky boli vo výške 25 087,65, z toho práce 19 655,76 eur 

a materiál 5 431,89 eur. Časť úprav rigolov vykonala spoločnosť BAUMANN Nitra s.r.o., časť sme 

vykonali vo vlastnej réžii.   

- Autobusové označníky – boli zakúpené v počte 2 ks v hodnote 936 eur. Osadené boli v úsekoch 

Kňazove lúky a Dolné lúky.  

- Dopravné značky – v počte 65 ks sme zakúpili zvislé dopravné značenie a 12 ks kuželov. Celkové 

výdavky boli vo výške 3 074 eur. Časť dopravného značenia sme vymenili v priebehu druhej polovice 

roka, zvyšnú časť budeme meniť priebežne počas nasledujúceho roka.  

 

5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu 

- GPS na vozidlá – GPS boli zakúpené v počte 23 ks, z toho 22 ks bolo namontovaných do vozidiel 

a pracovných strojov a 1 ks bol namontovaný na pojazdovú kosačku Husquarna. Dodávateľ nám 

riadiace jednotky GPS namontoval a zaktualizoval systém. V súčasnosti máme GPS vo všetkých 

vozidlách, ktoré majú TS v správe. Výdavky boli vo výške 3 465 eur, z toho 225 eur boli mesačné 

poplatky. 

 

6.1.1. Nakladanie s KO 

- Smetné nádoby na BRO – v prvom polroku sme zakúpili kontajnery plastové 240 l na BRO s 

vetracími otvormi v počte 71 ks. Tieto boli rozmiestnené do kontajnerových stojísk, pričom so zberom 

biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sme začali v júni 2021. Celkové výdavky na kúpu 

kontajnerov boli vo výške 2 466 eur.  

- Nádoby do domácností – zakúpili sme 1250 ks košov na kuchynský odpad a 2500 ks 

kompostovateľných 10 l vreciek. Všetky boli rozdané občanom bytových domov. Celkové výdavky 

boli vo výške 5 850 eur.   

- Tabuľky na označenie kontajnerových stojísk – v počte 14 ks sme dali vyrobiť informačné tabule na 

označenie kontajnerových stojísk. Tabule sú namontované na každom stojisku a poskytujú občanom 

prehľadnejšie informácie, aký druh odpadu patrí do jednotlivých typov kontajnerov umiestnených 

v kontajnerovom stojisku. Celkové výdavky boli vo výške 900 eur.  

- Lis na fľaše – zakúpili sme 15 ks lisov na PET fľaše, ktoré sme namontovali na každé kontajnerové 

stojisko. Celkové výdavky boli vo výške 704 eur.  
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- Oprava smetného vozidla – v apríli sme zaznamenali poruchu na zbernom vozidle MAN Rotopress 

ZC134BG, pričom išlo o poruchu motora chladiaceho systému. Vozidlo sme odviezli do 

špecializovaného servisu MPS-servis, s.r.o., ZM. Bez opravy by bolo vozidlo nepojazdné. Následkom 

poruchy motora chladiaceho systému došlo k poškodeniu hlavy valcov a bol nutný opakovaný servis. 

Celkové výdavky na opravu boli vo výške 6 772 eur.  

- Prenájom smetného vozidla – v mesiacoch apríl a máj sme mali zapožičané zberové vozidlo od 

spoločnosti REDOX s.r.o. z dôvodu poruchy na našom smetnom vozidle MAN Rotopress. Výdavky 

za prenájom boli celkovo vo výške 6 997 eur.  

- Oprava podloží v kontajnerových stojiskách – z envirofondu nám boli poskytnuté finančné 

prostriedky určené na krytie výdavkov v rámci odpadového hospodárstva. Z týchto prostriedkov sme 

opravili podložia v kontajnerových stojiskách na ul. Nábrežná a Cintorínska. Celkové výdavky boli vo 

výške 5 938,80 eur.  

 

8.5. Verejná zeleň 

- Vypilovanie stromov – práce boli vykonané prostredníctvom dodávateľov ŠULC s.r.o., Martin Juristý 

a Jeremi s.r.o. Vypílené boli dreviny na ul. Nábrežná (jaseň, smrek), Spodná (2 ks jelša), Dodekova (2 

ks agát), rizikový strom na ul. Moyzesova pri baníckej kaplnke, 50 ks stromov v areáli cirkevnej 

školy, rizikový strom na cintoríne (tuja západná). Okrem toho bola na ul. Krátka opílená vŕba, ktorá 

zasahovala do MK a vykonaný redukčný rez stromov (lipa malolistá) v počte 1 ks na ul. Dodekova 

a 2ks na ul. Námestie slobody. Celkové výdavky boli vo výške 4 589 eur.  

- Lavičky – mobiliár do mesta – zakúpili sme 3 ks parkových lavičiek do mesta. Výdavky boli 558 eur.   

- Kosenie dodávateľsky – práce vykonávala firma Anton Kováč. Kosené boli sídliská na ul. Nábrežná 

a Školská v celkovej výmere 24 043,60 m
2
. Výdavky boli vo výške 7 044,77 eur. Boli vykonané 4 

kosenia.   

 

8.7.2. Verejné osvetlenie 

- Oprava VO Hornozemská – elektromontážne práce vykonala firma ELEKTRO KOCIAN s.r.o. 

Výdavky boli vo výške 3 937,43 eur.  

 

9.4. Detské ihriská 

- Herné prvky – výdavky vo výške 750 eur boli za kúpu sedákov BABY s retiazkou v počte 5ks.  

  

b) kapitálové výdavky  

kód FK výdavky podľa ekonomickej klasifikácie 
schválený 

rozpočet 

rozpočet po 

zmenách 

plnenie k 

31.12.2021 

% 

plnenia 

41 0510 713004 Prevádzkových strojov 8 698 8 698 8 644,80 99,39 

41 0640 716 Prípravná a projektová dokumentácia 0 100 0,00 0,00 

41 0451 717001 Realizácia nových stavieb 86 553 69 933 27 032,60 38,65 

41 0510 717001 Realizácia nových stavieb 0 1620 1592,40 98,30 

41 0640 717001 Realizácia nových stavieb 0 5 800 5 896,82 101,67 

41 0840 717001 Realizácia nových stavieb 0 515 514,73 99,95 

41 0840 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 33 677 33 162 25 401,47 76,60 

43 0411 714001 Osobných automobilov 15 000 15 000 14 500,00 96,67 

43 0640 714001 Osobných automobilov 15 000 15 000  17 000,00 113,33 

43 0840 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 323 323 0,00 0,00 

46 0510 713004 Prevádzkových strojov 13 440 23 528 23 068,44 98,05 

46 0620 713004 Prevádzkových strojov 0 3000 2920,00 97,33 
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46 0810 713004 Prevádzkových strojov 0 8 030 8 000,00 99,63 

46 0451 713005 Špeciálnych strojov 0 1 990 1 990,00 100 

46 0810 713005 Špeciálnych strojov 0 1 970 1 941,60 98,56 

46 0451 716 Prípravná a projektová dokumentácia 0 1 680 1 680,00 100 

46 0840 716 Prípravná a projektová dokumentácia 0 500 500,00 100 

46 0451 717001 Realizácia nových stavieb 128 031 49 894 10 195,01 20,43 

46 0510 717001 Realizácia nových stavieb 8 334 8 334 8 207,80 98,49 

46 0840 717001 Realizácia nových stavieb 0 7 900 7 877,36 99,71 

      SPOLU 309 056 256 977 166 963,03 64,97 

 

Komentár k čerpaniu výdavkov:  

Kapitálové výdavky tvoria:  

 

5.2.1. Údržba MK 

- Dofinancovanie DPH – DPH bola uhradená v januári za stavebné práce vykonané v poslednom 

štvrťroku 2020 (Autobusové zastávky, rekonštrukcia MK Chotár, prístrešky pre nádoby na KO). 

- Merač rýchlosti – cez spoločnosť BELLIMPEX s.r.o. sme zakúpili merač rýchlosti v sume 1 990 eur, 

ktorý sme osadili na ul. Kollárova.  

- Oprava chodníka Dodekova – práce boli ukončené v prvej polovici roka. Celkové výdavky na 

opravu a rozšírenie chodníka s napojením chodníka na ul. Švantnerova boli vo výške 26 757 eur 

vrátane vytýčení sietí a poplatku MsÚ za ohlásenie drobnej stavby. Stavebné práce na ul. Dodekova 

spočívali vo frézovaní, pílení asfaltu, vysekávaní a čistení, penetračnom nátere asfaltovou emulziou, 

živičným krytom ručným rozprestrením, hutnením vibračným valcom. Oprava chodníka na ul. 

Švantnerova ako súčasť opráv v širšom rozsahu spočívala v odkopávke a prekopávke horniny, montáži 

cestných obrubníkov a plotových tvárnic, v pokládke živičného krytu, hutnením vibračným valcom.  

Pri odkopaní časti asfaltu sa zistilo, že podložie nie je štrkové, a teda nie je dostatočne spevnené pre 

potreby rozšírenia a vybudovania chodníka na ul. Dodekova - Švantnerova. Podložie z hliny nebolo 

vyhovujúce a preto bolo potrebné vykonať práce naviac. Tieto spočívali v odkopaní chodníka a jeho 

rozšírení, pílení asfaltu, vysekaní a vyčistení, nasledoval penetračný náter asfaltovou emulziou, 

pokládka živičného krytu, hutnenie. Práce boli vykonané dodávateľsky, spoločnosťou VIA SERVIS, 

s.r.o. 

- Spevnená plocha ul. Štúrova – výdavky boli vo výške 116 eur za vyjadrenie od SPP a vytýčenie sietí. 

Práce sa nerealizovali.  

- Spevnená plocha ul. Nábrežná – PD je u projektanta na prepracovanie. Výdavky vo výške 160 eur 

boli za vytýčenie sietí, stavebné povolenie a vyjadrenie od SPP.  

- Chodník, mosty pri ZŠ – boli oslovené 3 firmy, z toho iba 1 bola na obhliadke. Práce sme 

nerealizovali.  

- Rekonštrukcia MK Čierny Lúh – dali sme vyhotoviť polohopis a výškopis v sume 750 eur, zakúpili 

sme korugované rúry v počte 13 ks a sume 1 218 eur. Projektovú dokumentáciu vypracovala 

spoločnosť STAVPROS s.r.o. Z dôvodu, že sme mali potrebné vyjadrenia a povolenia od príslušných 

inštitúcií, nemohli sme v prácach pokračovať. Akciu sme presunuli do nasledujúceho roka.  

 

6.1.1. Nakladanie s KO  

- Dofinancovanie DPH – dofinancovanie DPH za vybudovanie prístreškov na KO. DPH vo výške 

8 207,80 eur bola uhradená v januári.  

- Veľkokapacitné kontajnery – Mesto začalo pozemky pod prekládkovou stanicou využívať na iné 

účely. Cieľom kúpy kontajnerov bolo, aby minimálne množstvo prepravovaného odpadu na príslušné 
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skládky v okolí boli vyššie ako 5,5t. Za týmto účelom sme dvor vybavili predmetnými Abroll 

kontajnermi. Od spoločnosti UNIKOV NITRA, s.r.o. sme zakúpili tri kontajnery v celkovej hodnote 

13 222,80 eur.  

1. Kontajner 23 m3 s heverovou strechou: 6 108,-- eur 

2. Kontajner 19 m3 s heverovou strechou: 4 992,-- eur 

3. Kontajner 4,5 m3 s výklopnou klapkou a dvojkrídlovými dverami: 2 122,80 eur 

- Záchytná vaňa – slúži na umývanie nádob po zbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. 

Povinnosť umývať nádoby vyplýva zo zákona o odpadoch. Záchytná vaňa je osadená na zbernom 

dvore TS. Celkové výdavky na jej kúpu boli vo výške 725,40 € 

- Paletové vidlice – zakúpené v marci 2021 od spoločnosti LANAP SLOVAKIA s.r.o. v sume 777,60 

eur. Jedná sa o paletové vidlice na hydraulickú ruku C1000 s nosnosťou 1000 kg. Vidlice slúžia na 

nakladanie nádob na BRO a zároveň aj na manipuláciu so zlisovanými balíkmi na zbernom dvore TS. 

- Vysokotlakový čistič – zakúpený od spoločnosti KARCHER Slovakia s.r.o. v sume 4 754,64 eur. 

Vysokotlakový čistič je plne využívaný pri umývaní nádob po zbere biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu. Zo zákona musíme zabezpečiť umývanie a hygienizáciu smetných nádob. 

- Vodotesný kontajner – na základe zmluvy s bioplynovou stanicou Budča máme povinnosť dovážať 

vyzbieraný BRO z mesta výlučne vo vodotesnom kontajneri. Kontajner odvážame vozidlom IVECO 

následne po tom, ako vyzbierame nádoby s BRO z mesta. Kontajner sme zakúpili od spoločnosti 

UNIKOV NITRA s.r.o. v sume 3 588 eur.  

- Dvojkomorový lis – celková kúpna cena lisovacieho zariadenia je vo výške 17 395,20 eur s DPH. 

Nákup lisu je na základe zmluvy s dodávateľom  LUX-PTZ SK, s.r.o. dohodnutý formou mesačných 

splátok, a to na 24 kalendárnych mesiacov. Výška mesačnej splátky kúpnej ceny vrátane DPH je 

724,80 eur. Po uhradení celkovej kúpnej ceny nadobudneme vlastnícke právo k tovaru. Celkové 

výdavky za rok 2021 za splátku lisu boli vo výške 8 644,80 eur.  

- Zhodnotenie kontajnerových stojísk – boli vykonané stavebné a zámočnícke práce na kontajnerových 

stojiskách v sume 1 592,40 eur. Práce vykonala spoločnosť BENFI s.r.o. 

 

8.1. Spoločná správa TS  

- Nákup osobného automobilu – v januári sme od spoločnosti AUTOPOLIS a.s. zakúpili vozidlo 

značky Nissan X-Trail v hodnote 14 500 eur.  

 

8.5. Verejná zeleň  

- Prídavné zariadenie na mulčovanie – zakúpené od spoločnosti JKT s.r.o. v sume 2 920 eur. 

Zariadenie je určené na stroj Locust 903. Jedná sa o hydraulický rotačný nôž.  

 

8.7.2. Verejné osvetlenie 

- Nákup vysokozdvižnej plošiny – od spoločnosti ATIS -  Attila Konkoly sme zakúpili pracovnú 

plošinu Nissan Cabstar,  r.v. 2000 v sume 17 000 eur. Na protihodnotu sme odpredali starú pracovnú 

plošinu AVIA, r.v. 1984 v sume 2 100 eur. V tejto sume sme výdavky za novú plošinu kryli vlastnými 

príjmami, poskytnutý príspevok mesta bol vo výške 14 900 eur.    

- Osvetlenie Tajch a Ílend – práce boli realizované dodávateľsky spoločnosťou ELEKTRO KOCIAN 

s.r.o. Jedná sa o osvetlenie ulíc solárnymi svietidlami osadením nových stožiarov a pouličných 

svietidiel, výložníkov a adaptérov, pričom súčasťou boli tiež výkopové práce. V časti Ílend boli 

osadené 3 ks nových stožiarov a svietidiel. Na Tajchu bolo doplnené osvetlenie okolo cyklochodníka 

Tajch osadením 5ks stožiarov a svietidiel. Celková cena bola 5 896,82 eur.   
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8.9. Pohrebníctvo 

- Oprava múru na cintoríne – stavebné práce spočívali v plošnej úprave terénu, oprave vodorovnej 

konštrukcie debnením stužujúcich pásov a vencov zo železobetónu, v úprave povrchov, podlahy, 

omietky, v otlčení vnútorných stien, osekaní muriva, penetračný náter, tmelení škár, osadení 

betónových platní. Práce boli vykonané dodávateľsky spoločnosťou Šaliga, s.r.o. Celkové výdavky 

boli vo výške: 30 669,52 € s DPH. 

Po kontrole stavebných prác zo strany hlavnej kontrolórky mesta boli zistené rozdiely v m
2
 za 

stavebné práce na oprave múru v cintoríne. Na základe kontroly nám bol vystavený dobropis za 

rekonštrukciu múru vo výške 5 268,05 eur s DPH. 

- Rozšírenie hrobových miest – práce realizovala spoločnosť VIA SERVIS s.r.o., projektovú 

dokumentáciu vypracovala spoločnosť PROJEKT ATELIÉR NB s.r.o. Rozšírením hrobových miest 

vzniklo 337 m
2
 priestoru na nové hrobové miesta. Celková cena za práce bola 8 392,09 eur a cena za 

projekt bola 500 eur.  

 

9.3.2. Štadión  

- Traktorová kosačka – v sume 8 000 eur sme zakúpili kosačku značky Rider HUSQUARNA RC 

318T so žacím ústrojenstvom HUSQUARNA RC 300 series. Dodávateľom bola spoločnosť PILEXIT 

s.r.o.  

- Kamerový systém – osadený na mestskom futbalovom štadióne. Dodávateľom bola spoločnosť LTK 

Solutions s.r.o. Cena za materiál a montážne práce bola vo výške 1 941,60 eur.  

 
 

 

2.3. Prehľad čerpania výdavkov podľa programovej štruktúry  

 
Rozpočet 2021 Technické služby mesta Nová Baňa 

P

P 

P

/

P 

F

K 
Ukazovateľ 

Bežný 

rozpočet 

2021 

Rozpočet 

po zmene 

Plnenie 
bežného 

rozpočtu k  

31.12.2021 

% 

plnenia 

Kapitálový 

rozpočet 

Rozpočet 

po zmene 

Plnenie 
kapitálového 

rozpočtu k 

31.12.2021 

% 

plnenia 

2   Poskytovanie služieb zákazníkom 4420 4420 1986,63 44,95 0 0 0 0 

5   Cestná doprava 267271 525071 505320,53 96,24 214584 123497 40897,61 33,12 

6   Zlepšenie odpadového hospodárstva 179366 219497 214797,58 97,86 30472 42180 41513,44 98,42 

8   Prostredie pre život 429420 398755 372220,02 93,35 64000 81300 74610,38 91,77 

9   Šport 17755 26072 25608,18 98,22 0 10000 9941,60 99,42 

    898232 1173815 1119932,94 95,41 309056 256977 166963,03 64,97 

 

Podrobné čerpanie výdavkov podľa programov je prílohou Monitorovacej správy.  

 

 



Prehľad plnenia bežných príjmov a čerpania výdavkov TS 

Číslo 

programu 

Funkčná 

klasifikácia 
Názov 

Plán 

vlastných 

príjmov 

Vlastné 

príjmy 

Plán 

príspevku 

MsÚ 

Skutočne 

poskytnutý 

príspevok 

MsÚ 

Čerpanie 

rozpočtu 

Z toho: 
 Prečerpaný / 

nedočerpaný 

príspevok MsÚ Z príspevku 
Prečerpaný 
príspevok 

Z vlastných 
príjmov 

2.3. 08.3.0. Mestský rozhlas   0 2720 2720 1986,63 1986,63 0,00 0,00 733,37 

2.3. 08.3.0. Dosky a elektroniky hlásiča     1700     0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 08.3.0. SPOLU 0 0 4420 2720 1986,63 1986,63 0 0 733,37 

5.2.1. 04.5.1. Doprava - údržba MK   185 103333 103333 101105,28 100920,28 0,00 185,00 2412,72 

5.2.1. 04.5.1. DPH     4467 4160,23 4160,23 4160,23 0,00 0,00 0,00 

5.2.1. 04.5.1. Čistenie rigolov     29380 25087,65 25087,65 25087,65 0,00 0,00 0,00 

5.2.1. 04.5.1. Oprava výtlkov MK + stavebný dozor     53725 50381,59 50381,59 50381,59 0,00 0,00 0,00 

5.2.1. 04.5.1. Oprava križovatky k Starohutským vodopádom     3900 3857,66 3857,66 3857,66 0,00 0,00 0,00 

5.2.1. 04.5.1. Oprava MK Chotár     38111 38110,5 38110,5 38110,50 0,00 0,00 0,00 

5.2.1. 04.5.1. Oprava MK Kostivrch     4991 4990,08 4990,08 4990,08 0,00 0,00 0,00 

5.2.1. 04.5.1. Dopravné značky     3360 3073,92 3073,92 3073,92 0,00 0,00 0,00 

5.2.1. 04.5.1. Autobusové označníky     936 936 936 936,00 0,00 0,00 0,00 

5.2.1. 04.5.1. 
Oprava MK Slameníkova, Záhrb, Podhorská, 

Kútovská 
    151870 151867,35 151867,35 151867,35 0,00 0,00 0,00 

5.2.1. 04.5.1. SPOLU 0 185 394073 385797,98 383570,26 383385,26 0 185 2412,72 

5.2.2. 04.5.1. Zimná údržba MK     58225 58225 62892,17 58225,00 4667,17 0,00 -4667,17 

5.2.2. 04.5.1. SPOLU 0 0 58225 58225 62892,17 58225,00 4667,17 0 -4667,17 

5.2.3. 04.5.1. Doprava - vozidlá TS   498,6 69308 69308 55393,1 54894,50 0,00 498,60 14413,50 

5.2.3. 04.5.1. GPS na vozidlá + mesačné poplatky     3465 3465 3465 3465,00 0,00 0,00 0,00 

5.2.3. 04.5.1. SPOLU 0 498,6 72773 72773 58858,1 58359,5 0,00 498,6 14413,5 

5. 04.5.1. SPOLU 0 683,6 525071 516795,98 505320,53 499969,76 4667,17 683,6 12159,05 

6.1.1. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 900 1965,43 143771 143771 141512,7 139547,27 0,00 1965,43 4223,73 

6.1.1. 05.1.0. Smetné nádoby na BRO 0 0 2620 2466 2466 2466,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.1. 05.1.0. Nádoby do domácností     5850 5850 5850 5850,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.1. 05.1.0. Oprava a prenájom smetného vozidla     13800 13769,17 13769,17 13769,17 0,00 0,00 0,00 

6.1.1. 05.1.0. Tabuľky na označenie kontajnerových stojísk     900 900 900 900,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.1. 05.1.0. Lis na fľaše     900 703,5 703,5 703,50 0,00 0,00 0,00 

6.1.1. 05.1.0. Oprava stojísk (KZ 111)     6584 5938,8 5938,8 5938,80 0,00 0,00 0,00 

6.1.1. 05.1.0. SPOLU 900 1965,43 174425 173398,47 171140,17 169174,74 0,00 1965,43 4223,73 
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6.3.2. 05.1.0. Zber veľkoobjemového odpadu     41210 41210 40695,02 40695,02 0,00 0,00 514,98 

6.3.2. 05.1.0. Príspevok z ÚPSVaR - zostatok prostriedkov 2962 2962,39     2962,39 0,00 0,00 2962,39 0,00 

6.3.2. 05.1.0. SPOLU 2962 2962,39 41210 41210 43657,41 40695,02 0 2962,39 514,98 

6. 05.1.0. SPOLU 3862 4927,82 215635 214608,47 214797,58 209869,76 0,00 4927,82 4738,71 

8.1. 04.1.1. Spoločná správa     178398 178398 175185,14 175185,14 0,00 0,00 3212,86 

8.1. 04.1.1. Spoločná správa 0 0,00 178398,00 178398,00 175185,14 175185,14 0,00 0,00 3212,86 

8.5. 06.2.0. Verejná zeleň      76629 76629 66566,58 66566,58 0,00 0,00 10062,42 

8.5. 06.2.0. Vypilovanie stromov     5000 4589 4589 4589,00 0,00 0,00 0,00 

8.5. 06.2.0. Kosenie dodávateľsky     8000 7044,77 7044,77 7044,77 0,00 0,00 0,00 

8.5. 06.2.0. Lavičky - mobiliár     684 558 558 558,00 0,00 0,00 0,00 

8.5. 06.2.0. SPOLU 0 0 90313 88820,77 78758,35 78758,35 0,00 0 10062,42 

8.7. 06.4.0. Verejné osvetlenie    64,97 61311 61311 50803,36 50738,39 0,00 64,97 10572,61 

8.7.2. 06.4.0. Oprava VO Hornozemská     4560 3937,43 3937,43 3937,43 0,00 0,00 0,00 

8.7. 06.4.0. SPOLU 0 64,97 65871 65248,43 54740,79 54675,82 0,00 64,97 10572,61 

8.8.1. 06.6.0. Verejné WC 5000 2152,87 21637 21637 25614,08 21637,00 31,30 3945,78 -31,30 

8.8.1. 06.6.0. Príspevok z ÚPSVaR - zostatok prostriedkov 2500 3403,77     3403,77   0,00 3403,77 0,00 

8.8.2. 06.6.0. Trhovisko 2000 1695 0   1464,42 0,00 0,00 1464,42 0,00 

8.8. 06.6.0. SPOLU 9500 7251,64 21637 21637 30482,27 21637 31,3 8813,97 -31,3 

8.9. 08.4.0. Pohrebníctvo 22300 23922,5 0 0 21341,76 0,00 0,00 21341,76 0,00 

8.9. 08.4.0. SPOLU 22300 23922,5 0 0 21341,76 0,00 0,00 21341,76 0 

8.10. 08.1.0. Tajch - rekreačná oblasť 300 257,3 10436 10436 11711,71 10436,00 0,00 1275,71 0,00 

8.   SPOLU 32100 31496,41 366655,00 364540,20 372220,02 340692,31 31,30 31496,41 23816,59 

9.3.2. 08.1.0. Správa štadióna     22172 22172 23422,36 22172,00 1250,36 0,00 -1250,36 

9.4. 08.1.0. Ihriská a športoviská     1400 1400 1435,82 1400,00 35,82 0,00 -35,82 

9.4. 08.1.0. Herné prvky na DI     2500 750 750 750,00 0,00 0,00 0,00 

9. 08.1.0. SPOLU 0 0 26072 24322 25608,18 24322 1286,18 0 -1286,18 

účelové prostriedky   0,00 0,00 340719,00 326497,85 326497,85 326497,85 0,00 0,00 0,00 

bežné výdavky   30500,00 30741,67 790550,00 790550,00 781130,13 744403,81 5984,65 30741,67 40161,54 

ŠR   5462 6366,16 6584,00 5938,80 12304,96 5938,80 0,00 6366,16 0,00 

SPOLU  35962,00 37107,83 1137853,00 1122986,65 1119932,94 1076840,46 5984,65 37107,83 40161,54 
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Prehľad plnenia kapitálových príjmov a čerpania výdavkov TS 

Číslo 

programu 

Funkčná 

klasifikácia 
Názov 

Kód 

zdroja 

Vlastné 

príjmy 

Plán 

príspevku 

MsÚ 

Skutočne 

poskytnutý 

príspevok 

MsÚ 

Čerpanie 

rozpočtu 

Z toho: Prečerpaný / 

nedočerpaný 

príspevok 

MsÚ 
Z príspevku 

Prečerpaný 

príspevok 

Z vlastných 

príjmov 

5.2.1. 04.5.1. Dofinancovanie DPH 46   9117 8227,27 8227,27 8227,27 0   0,00 

5.2.1. 04.5.1. Merač rýchlosti 46   1990 1990 1990 1990 0   0,00 

5.2.1. 04.5.1. Chodník, mosty pri ZŠ 41   10000 0 0 0 0   0,00 

5.2.1. 04.5.1. Oprava chodníka Dodekova 41   27000 26756,7 26756,7 26756,7 0   0,00 

5.2.1. 04.5.1. 
Spevnené plochy ul. Štúrova 

46   12457     0 0   0,00 

5.2.1. 04.5.1. 41   433 116 116 116 0   0,00 

5.2.1. 04.5.1. Spevnené plochy ul. Nábrežná 41   32500 159,9 159,9 159,9 0   0,00 

5.2.1. 04.5.1. Rekonštrukcia MK Čierny Lúh 46   30000 3647,74 3647,74 3647,74 0   0,00 

5.2.1. 04.5.1. SPOLU 
 

0 123497 40897,61 40897,61 40897,61 0 0 0 

6.1.1. 05.1.0. Veľkokapacitné kontajnery 46   13440 13222,8 13222,8 13222,8 0   0,00 

6.1.1. 05.1.0. Zhodnotenie kontajnerových stojísk 41   1620 1592,4 1592,4 1592,4 0   0,00 

6.1.1. 05.1.0. Dofinancovanie DPH 46   8334 8207,8 8207,8 8207,8 0   0,00 

6.1.1. 05.1.0. Dvojkomorový lis  41   8698 8644,8 8644,8 8644,8 0   0,00 

6.1.1. 05.1.0. Paletové vidlice 46   900 777,6 777,6 777,6 0   0,00 

6.1.1. 05.1.0. Vysokotlakový čistič 46   4870 4754,64 4754,64 4754,64 0   0,00 

6.1.1. 05.1.0. Vodotesný kontajner 46   3588 3588 3588 3588 0 0 0,00 

6.1.1. 05.1.0. Záchytná vaňa 46   730 725,4 725,4 725,4 0 0 0,00 

6.1.1. 05.1.0. SPOLU 
 

0 42180 41513,44 41513,44 41513,44 0 0 0 

8.1. 04.1.1. Osobný automobil 43   15000 14500 14500 14500 0   0,00 

8.1. 04.1.1. SPOLU 
 

0 15000 14500 14500 14500 0 0 0 

8.5. 06.2.0. Prídavné zariadenie na mulčovanie 46   3000 2920 2920 2920 0,00 0 0,00 

8.5. 06.2.0. SPOLU 
 

0 3000 2920 2920 2920 0 0 0 

8.7.2. 06.4.0. Vysokozdvižná plošina 43 2100 15000 14900 17000 14900 0 2100 0,00 

8.7.2. 06.4.0. Osvetlenie Tajch, Ílend 41   5900 5896,82 5896,82 5896,82 0   0,00 

8.7.2. 06.4.0. SPOLU 
 

2100 20900 20796,82 22896,82 20796,82 0 2100 0 

8.9. 08.4.0. 
Oprava múru na cintoríne 

41   33162 25401,47 25401,47 25401,47   0 0,00 

8.9. 08.4.0. 43   323     0 0,00 0 0,00 

8.9. 08.4.0. Rozšírenie hrobových miest 
41   515 514,73 514,73 514,73 0,00 0 0,00 

46   8400 8377,36 8377,36 8377,36 0,00 0 0,00 
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8.9. 08.4.0. SPOLU 
 

0 42400 34293,56 34293,56 34293,56 0 0 0 

9.3.2. 08.1.0. Traktorová kosačka 43   8030 8000 8000 8000 0 0 0,00 

9.3.2. 08.1.0. Kamerový systém 46   1970 1941,6 1941,6 1941,6 0 0 0,00 

9.3.2. 08.1.0. SPOLU 
 

0 10000 9941,6 9941,6 9941,6 0 0 0 

Kapitálové prostriedky     2100,00 256977 164863,03 166963,03 164863,03 0,00 2100,00 0,00 

 

 



3. Náklady a výnosy z hlavnej a podnikateľskej činnosti  

a) Náklady hlavnej a podnikateľskej činnosti 
Číslo účtu 

alebo 

skupiny 

Náklady 
Číslo 

riadku  

2021 

2020 Hlavná 

činnosť 

Podnikateľská 

činnosť 
Spolu 

a b c 1 2 3 4 

50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005) 1 237421,22 32777,31 270198,53 216375,79 

501 Spotreba materiálu 2 188319,96 31292,27 219612,23 169314,22 

502 Spotreba energie 3 49101,26 1485,04 50586,30 47061,57 

51 Služby (r. 007 až r.010) 6 388535,85 50515,14 439050,99 186204,12 

511 Opravy a udržiavanie 7 288960,89 19769,34 308730,23 103857,45 

512 Cestovné 8 61,60  61,60 18,36 

513 Náklady na reprezentáciu 9 414,99  414,99 325,05 

518 Ostatné služby 10 99098,37 30745,80 129844,17 82003,26 

52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 493994,02 75516,13 569510,15 521556,07 

521 Mzdové náklady 12 343928,40 54877,77 398806,17 366213,04 

524 Zákonné sociálne poistenie 13 119220,50 19110,79 138331,29 126937,46 

525 Ostatné sociálne poistenie  14 2501,87 98,22 2600,09 2758,66 

527 Zákonné sociálne náklady 15 28343,25 1429,35 29772,60 25646,91 

528 Ostatné sociálne náklady 16     

53 Dane a poplatky (r.018 až r.020) 17 3678,73 6952,40 10631,13 12065,60 

531 Daň z motorových vozidiel 18  6377,58 6377,58 8492,21 

538 Ostatné dane a poplatky 20 6378,73 574,82 4253,55 3573,39 

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028) 21  4789,26 4789,26 4670,71 

542 Predaný materiál 23  4789,26 4789,26 3443,73 

546 Odpis pohľadávky 26    1226,98 

55 

Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a 

finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia (r.030 + r.031 + 

r.036 + r.039) 

29 92696,67 2414,63 95111,30 82044,35 

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 91526,67  91526,67 79593,39 

 Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 1170 2414,63 3584,63 2450,96 

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti  32  2414,63 2414,63 1550,96 

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 1170  1170 900,00 

56 Finančné náklady (r. 041 až r.048) 40 13190,40 751,51 13941,91 13125,19 

568 Ostatné finančné náklady 47 13190,40 751,51 13941,91 13125,19 

Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 +r.021 + r.029 + r.040 + 

r.049 + r.054) 
64 1229516,89 173716,38 1403233,27 1036041,83 

 

b) Výnosy hlavnej a podnikateľskej činnosti 
Číslo účtu 

alebo 

skupiny 

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia 
Číslo 

riadku  

2021 

2020 Hlavná 

činnosť 

Podnikateľská 

činnosť 
Spolu 

a b c 1 2 3 4 

60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) 65 13862,99 166382,78 180245,77 132910,62 

602 Tržby z predaja služieb 67 13862,99 166049,44 179912,43 132433,95 

604 Tržby za tovar 68  333,34 333,34 476,67 

63 Daňové a colné výnosy a výnosy  z poplatkov (r. 080 až r. 082) 79  462,48 462,48 1208,77 

633 Výnosy z poplatkov 82  462,48 462,48 1208,77 

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti  (r. 084 až r. 089) 83 18723,68 5711,98 24435,66 21359,48 

641 
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 

majetku 
84 2100  2100 100,00 

642 Tržby z predaja materiálu 85  5711,98 5711,98 4426,64 

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 88    1226,98 

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 89 16623,68  16623,68 15605,86 

65 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a 

finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r.091 + r.096 + r.099) 
90 900 1550,96 2450,96 2517,51 

  
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti  (r. 092 až  r. 

095) 
91 900 1550,96 2450,96 2517,51 
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653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 93 900 1550,96 2450,96 2517,51 

69 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných 

celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách 

zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133) 

124 1173678,15  1173678,15 876070,66 

691 

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho 

územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových 

organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 

125 1082825,11  1082825,11 799418,90 

692 

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho 

územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových 

organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 

126 90853,04  90853,04 76651,76 

Účtová trieda 6 celkom   súčet (r.065 + r.069 + r.074 + r.079 + r.083 + r.090 + r.100 + 

r.109 + r.114 + r.124) 
134 1207164,82 174108,20 1381273,02 1034067,04 

Výsledok hospodárenia pred zdanením  ( r.134 - r. 064) (+/-) 135 -22352,07 391,82 -21960,25 -1974,79 

591 Splatná daň z príjmov 
 

 82,28 82,28 1030,18 

595 Dodatočne platená daň z príjmov      

Výsledok hospodárenia po zdanení   r. 135 - (r.136,  r.137) (+/-) 138 -22352,07 309,54 -22042,53 -3004,97 

 

Náklady na hlavnej činnosti sú vo výške 1 229 516,89 eur, výnosy  1 207 164,82 eur a výsledok 

hospodárenia -22 352,07 eur. Na vedľajšej činnosti sú náklady vo výške 173 716,38 eur, výnosy 

174 108,20 eur a výsledok hospodárenia 391,82 eur.  

Náklady na jednotlivých projektoch a podprogramoch tvorili prevažne spotreba PHM, nákup 

náhradných dielov a autosúčiastok na vozidlá TS, spotreba materiálu, nákup pneumatík, olejov, bežné 

drobné opravy, služby, školenia vodičov, mzdy, poistenia a odvody, stravovanie, SF, ochranné 

pracovné prostriedky, povinné zmluvné poistenie vozidiel, poistenie majetku, odpisy. Výnosy hlavnej 

činnosti tvoria príspevok mesta a vlastné zdroje TS, výnosy podnikateľskej činnosti sú tvorené 

vlastnými zdrojmi.  

 

PODNIKATEĽSKÁ  ČINNOSŤ 

 

Stav účtu PČ 

PS 1.1.2021  20 145,44 eur  

Príjmy         + 206 210,42 eur 

Výdavky         - 207 709,37 eur 

KS 31.12.2021  18 646,49 eur 

 

Náklady na podnikateľskú činnosť kryjeme výlučne výnosmi z nej. Služby, ktoré poskytujeme v rámci 

podnikateľskej činnosti: 

-       prenájom dvora za účelom parkovania vozidiel MS lesov 

-       predaj parkovacích kariet a platby za parkovné 

-       za naftovú nádrž Benkalor - obsluha, oprava, nájom = fakturujeme BBRSC, MS lesom 

-       zapožičanie lavíc, stolov, košov, mechanizmov, preprava materiálu 

-       kosenie, pílenie, strihanie, nátery, asfaltovanie, rezanie asfaltu/betónu 

-       práce na opravách ciest po vodároch 

-       nájom za podperné body 

-       práce plošinou 

-       odvoz odpadov zazmluvneným spoločnostiam 

-       preprava veľkoobjemových kontajnerov 

-       štiepkovanie, odvoz kalu 

-       predaj smetných nádob 

-       odvoz separovaného odpadu - príspevok ENVI-PAK 



Základná škola Jána Zemana Nová Baňa , Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa 
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1. Úvod 

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením č. 130/2020  dňa 29.12.2020 a ako jeho súčasť rozpočet príjmov 
a výdavkov Základnej školy Jána Zemana.   
Tabuľka č. 1: Schválený rozpočet 

Celková bilancia rozpočtu  kód  schválený   
  zdroja rozpočet 

Príjmy celkom    139 432 

Z toho :                            bežné príjmy - vlastné    139 432 

Výdavky celkom    1 150 081 

Z toho :                            bežné výdavky v tom :    1 144 081 

bežné výdavky - prenesené kompetencie  ZŠ 111 836 437 

bežné výdavky - originálne kompetencie  ŠJ  41 132 003 

bežné výdavky - stravné ŠJ        72f 9 000 

bežné výdavky - dotácia ÚPSVaR ŠJ 111 52 942 

bežné výdavky - originálne kompetencie  ŠKD 41 88 678 

bežné výdavky - originálne kompetencie  CVČ 41 19 733 

bežné výdavky - prenesené kompetencie  CVČ 111 5 288 

                                         kapitálové výdavky   6 000 

kapitálové výdavky ŠJ    46 6 000 

Príjmy celkom    139 432 

Výdavky celkom    1 150 081 

 
Zmeny rozpočtu: 

- druhá zmena rozpočtu schválená uznesením č.22/2021 zo dňa 28.4.2021   
zvýšenie bežných príjmov o +1 000 eur (dar-Nadácia pre deti Slovenska) 
zvýšenie bežných výdavkov o+39 684 eur (neminuté finančné prostriedky z roku 2020 – normatív +19 413 eur, +1 002 eur 
vzdelávacie poukazy, + 3 581 eur – stravné, +14 688 eur ZŠ kód 41, + 1000 eur dar) 
zvýšenie kapitálových výdavkov o+1 295 eur - vybudovanie podstavca pre Tvorivo-relaxačné sedenie  

- šiesta zmena rozpočtu schválená uznesením č.98/2021 zo dňa 22.9.2021  
zníženie bežných príjmov o – 30 816 eur 
zvýšenie bežných výdavkov +21 761 eur 

- rozpočtové opatrenie primátora č.25/2021 zo dňa 2.12.2021 
zvýšenie kapitálových výdavkov + 3 500 eur  
 

Tabuľka č. 2 : Rozpočet po zmenách     

Celková bilancia rozpočtu  kód  schválený   rozpočet   
  zdroja rozpočet po zmenách  

Príjmy celkom    139 432 109 955 

Z toho :                            bežné príjmy - vlastné    139 432 109 955 

Výdavky celkom    1 150 081 1 216 321 

Z toho :                            bežné výdavky v tom :    1 144 081 1 205 526 

bežné výdavky - prenesené kompetencie ZŠ 111 836 437 865 773 

bežné výdavky - prenesené kompetencie ZŠ (2020) 131K 0 19 413 

bežné výdavky - originálne kompetencie ZŠ 41 0 41 177 

bežné výdavky - dar ZŠ 72a 0 1 000 

bežné výdavky - originálne kompetencie  ŠJ  41 132 003 132 003 

bežné výdavky - stravné ŠJ      72f 9 000 12 581 

bežné výdavky - dotácia ÚPSVaR ŠJ 111 52 942 18 878 

bežné výdavky - originálne kompetencie  ŠKD 41 88 678 88 678 

bežné výdavky - originálne kompetencie  CVČ 41 19 733 19 733 

bežné výdavky - prenesené kompetencie CVČ 111 5 288 5 288 

bežné výdavky - prenesené kompetencie CVČ (2020) 131K 0 1 002 

                                         kapitálové výdavky   6 000 10 795 
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kapitálové výdavky ŠJ, ZŠ    46 6 000 9 500 

kapitálové výdavky ZŠ 41 0  1 295 

Príjmy celkom    139 432 109 955 

Výdavky celkom    1 150 081 1 216 321 

 

 

Rozpočtové hospodárenie k 31.12.2021  

Celková bilancia rozpočtu  kód  schválený   rozpočet   plnenie  

  zdroja rozpočet po zmenách  k 31.12.2021 

Príjmy celkom    139 432 109 955 103 020 

Z toho : bežné príjmy - vlastné    139 432 109 955 103 020 

Výdavky celkom    1 150 081 1 216 321 1 340 601 

Z toho : bežné výdavky v tom :    1 144 081 1 205 526 1 329 822 

bežné výdavky - PK+OK+EÚ+ŠR- ZŠ 41,72a,111,131K 836 437 927 363 1 055 190 

bežné výdavky - originálne kompetencie ŠJ 41,72f,111 193 945 163 462 182 726 

bežné výdavky - originálne kompetencie ŠKD 41 88 678 88 678 80 897 

bežné výdavky - originálne kompetencie CVČ  41,111,131K 25 021 26 023 11 009 

              Kapitálové výdavky v tom:  6 000 10 795 10 779 

Kapitálové výdavky ZŠ 41 0 1 295 1 295 

Kapitálové výdavky ŠJ 46 6 000 9 500 9 484 

Príjmy celkom    139 432 109 955 103 020 

Výdavky celkom    1 150 081 1 216 321 1 340 601 

 

2.1. Prehľad plnenia príjmov k 31.12.2021 

2.1.1. Bežné príjmy  
a) bežné príjmy – vlastné   

kód   príjmy podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2021 plnenia  

41 210 Z prenajatých budov – ZŠ 1 357  1 357 1 012 74,6 

72g 223 Za stratené, zničené učebnice-
ZŠ 

0 339 340 100,1 

3AC1 312 Zo ŠR-Projekt-ZŠ 37 519 37 519 0 0,0 

3AC2 312 Zo ŠR-Projekt-ZŠ 4 414 4 414 0 0,0 

111 312 Od ostatných subjektov 0 0 319 0,0 

72a 311 Granty 0 1 000 1 000 100,0 

41 223 Za predaj výrobkov – ŠJ 28 000  28 000 21 612 77,2 

72f 223 Za stravné 9 000 9 000 48 577 539,7 

111 223 Za stravné-ÚPSVaR 52 942 0 0 0,0 

41 223 Za predaj výrobkov – ŠKD 4 500  4 500   4 061 90,2 

41 223 Za predaj výrobkov – CVČ 1 700 1 700 248 14,6 

72j 292 Z dobropisov 0 3 120 3 120 100,0 

131K 292 Z vratiek  0 6 369 6 369  100,0 

131K 453 Prostriedky z pred.rokov-ŠJ 0 12 637 12 637 100,0 

72f 453 Prostriedky z pred.rokov-ŠJ 0 0 3 581 0,0 

72g 456 Prijaté finančné zábezpeky 0 0 144 0,0 

    Spolu  139 432 109 955 103 020  93,7 
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Príjmy prenesené kompetencie – Základná škola:     

Z prenajatých budov, priestorov a objektov – 1 012 eur, v tom prenájom telocvične (286 eur), služobného 

bytu (706 eur), prenájom ŠJ (20 eur) 

Od ostatných subjektov – 319 eur – zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov 

Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 

Z dobropisov – 3 120 eur – - vyúčtovanie zemného plynu a elektrickej energie za rok 2020-originálne kompetencie. 

Vratky – 6 369 eur – vyúčtovanie zemného plynu a elektrickej energie za rok 2020-prenesené kompetencie. 

Granty – 1 000 eur – finančný dar od Nadácie pre deti Slovenska na realizáciu projektových aktivít v rámci 

grantovo-vzdelávacieho programu Škola inkluzionistov. 

Za stratené , zničené a poškodené učebnice – 340 eur – finančné prostriedky za zničené, stratené a poškodené 

učebnice. 

 

Príjmy originálne kompetencie – Školská jedáleň , Školský klub detí a Centrum voľného času: 

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – 21 612 eur – režijné náklady školskej jedálne na úhradu nákladov na 

prípravu stravy pre zamestnancov škôl (ZŠ J. Zemana a ZŠ sv. Alžbety), cudzích stravníkov (dôchodcovia), v zmysle VZN 

č.3/2019 a VZN č.3/2021 (od 1.9.2021). 

Za školy a školské zariadenia -  4 309  eur - poplatky ŠKD (4 061 eur),  CVČ (248 eur) -  poplatky boli vyberané 

v zmysle  VZN č.3/2019 a VZN č.3/2021 (od 1.9.2021).  

Za stravné – 48 577 eur - od 1.1.2018 rozpočtové organizácie  rozpočtujú príjem za stravné 

 (od zákonných zástupcov detí, zamestnancov i cudzích osôb) prostredníctvom svojho rozpočtu. 

 Prostriedky z predchádzajúcich rokov- 3 581 eur a 12 637 eur – zostatok finančných prostriedkov školskej 
jedálne z predchádzajúceho roku. 
 Finančné zábezpeky – 144 eur – prijaté finančné zábezpeky od rodičov za čipy ŠJ. 
 
   

2.1.2.  Prijaté finančné prostriedky  
a) prenesené kompetencie - normatívne  

Druh príjmov  Plnenie k 31.12. 2021 

Príjem zo ŠR-UK BA 319 

Príjem  zo ŠR 877 777 

 
b) prenesené kompetencie - nenormatívne  

Druh príjmov  Plnenie k 31.12. 2021 

Dopravné pre žiakov  518 

Špecifiká-IKT 2 000 

Špecifiká-OOP 3 700 

Učebnice 7 077 

Dotácia  na výchovu a vzdelávanie SZP 850 

Asistent učiteľa 32 512 

Školský digitálny koordinátor 4 500 

Odchodné 1 429 

FP normatív z roku 2020 19 413 

FP-jednotlivcovi 190 

Spolu 72 189 

 
c) originálne kompetencie  

Druh príjmov  Plnenie k 31.12. 2021 

ŠJ 131 992 

ŠJ-stravné 48 358 

ŠJ-dotácia ÚPSVaR 20 447 

ŠKD 86 678 

CVČ 19 723 

CVČ-vzdelávacie poukazy 4 038 

CVČ-vzdelávacie poukazy z roku 2020 1 002 
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ZŠ-projekt IT 1 620  

ZŠ-dar 1 000 

ZŠ-kapitálové výdavky 10 779 

Spolu 325 637 

 

Celkové príjmy k 31.12.2021 

Druh príjmov  Plnenie k 31.12. 2021 

Prenesené kompetencie - Normatívne+UK BA 878 096 

Prenesené kompetencie - Nenormatívne  72 189 

Originálne kompetencie  325 637 

Spolu 1 275 922 

 

 
2.2. Prehľad čerpania výdavkov k 31.12.2021 

 
A. Bežné výdavky  
2.2.1. Prehľad čerpania  výdavkov za celok Základná škola Jána Zemana  

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2021 plnenia  

 610 Mzdy  697 748 712 808 785 877 110,2  

 620 Odvody 247 451 252 711 274 139 108,5  

 630 Tovary a služby spolu 196 662 235 848 263 833 111,9  

 631 Cestovné náklady 864 864 188 21,8  

 632 Energie, voda 49 606 50 988 49 186 96,5  

 633 Všeobecný materiál 92 972 87 718 115 552 131,7  

 634 Dopravné 0 0 0 0,0  

 635 Rutinná a štandardná údržba 7 080  50 499 53 972 106,9  

 636 Nájomné 158  158 132 83,5  

 637 Služby 45 982 45 621 44 803 98,2 

 640 Transfery  2 220 4 159 5 973 143,6 

 642 Odchodné 1 990 3 419 1 429 41,8 

 642 FP-jednotlivcovi 0 0 341 0,0 

 642 Dopravné 0 510 421 82,5 

 642 Náhrada príjmu 230 230 3 782 1644,3 

   Spolu  1 144 081 1 205 526 1 329 822  110,3 
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2.2.2. Prehľad čerpania  výdavkov podľa organizačnej štruktúry  

a) prenesené, originálne kompetencie ZŠ 1. a 2. stupeň  

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2021 plnenia  

111 610 Mzdy  565 135 580 195 613 690 
 

105,8 

111 620 Odvody 200 275 205 535 214 795 104,5 

111 630 Tovary a služby spolu 70 827 77 904 84 277 108,2 

111 631 Cestovné náklady 734 734 112 15,3 

111 632 Energie, voda 24 588 24 588 23 088 93,9 

111 633 Všeobecný materiál 14 817 21 894 22 595 103,2 

111 634 Dopravné 0 0 0 0,0 

111 635 Rutinná a štandardná údržba 2 930 2 930 7 174 244,8 

111 636 Nájomné 158 158 132 83,5 

111 637 Služby 27 600 27 600 31 176 113,0 

111 640 Transfery  200 2 139 4 741 221,6 

111 642 Dopravné 0 510 421 82,5 

111 642 FP jednotlivcovi 0 0 341 0,0 

111 642 Nemocenské dávky 200 200 2 550  

111 642 Odchodné 0 1 429 1 429 100,0 

  
Spolu 111 836 437 865 773 917 503 106,0 

131K 630 Tovary a služby spolu 0 19 413 19 413  100,0 

131K 632 Energie, voda 0 6 910 6 910  100,0 

131K 633 Všeobecný materiál 0 8 083 8 084 100,0 

131K 635 Rutinná a štandardná údržba 0 3 430 3 429 100,0 

131K 637 Služby 0 990 990 100,0 

  Spolu 131K 0 19 413 19 413 100,0 

41 610 Mzdy  0 0 56 590 0,0 

41 620 Odvody 0 0 19 517 0,0 

41 630 Tovary a služby spolu 0 41 177 38 999 94,7 

41 633 Všeobecný materiál 0 5 239 3 442 65,7 

41 635 Rutinná a štandardná údržba 0 31 889 31 795 99,7 

41 637 Služby 0 4 049 3 762 92,9 

41 640 Transfery 0 0 224 0,0 

41 642 Nemocenské dávky  0 0 224 0,0 

  
Spolu 41 0 41 177 115 330 280,0 

72a 630 Tovary a služby spolu 0  1 000 1 000 100,0 

72a 637 Služby 0 1 000 1 000 100,0 

  Spolu  72a 0 1 000 1 000 100,0 

72g 630 Tovary a služby spolu 0 0 324 0,0 

72g 633 Všeobecný materiál 0 0 324 0,0 

  Spolu 72g 0 0 324 0,0 

1AC2 630 Tovary a služby spolu 0 0 211 0,0 

1AC3 630 Tovary  a služby spolu 0 0 213 0,0 

3AC1 630 Tovary  a služby spolu 0 0 1 196 0,0 

1AC2,1AC3,3AC1 633 Všeobecný materiál 0 0 1 620 0,0 

  Spolu 1AC2,1AC3,3AC1 0 0 1 620 0,0 

 
  

Spolu 111+131K+41+72a+72g 
1AC2+1AC3+3AC1 836 437 927 363 1 055 190  113,8 

 

 



7 
 

Bežné výdavky tvoria  
 
610- mzdy  zamestnancov – kód 111 -  613 690 eur 
Transfer na mzdy 610- bol použitý na výplatu funkčných platov pre zamestnancov, ktorí boli zaradení do platových tried 

a stupňov v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.                                       

 
620 –odvody do poisťovní  - kód 111 -  214 795 eur 
Transfer na odvody 620-bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevok 

zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní.  

630-tovary a služby – kód 111 - 84 277 eur: 
631- cestovné: 112 eur – cestovné pri pracovných cestách, 
632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby: 23 088 eur 
Úhrada fa za zemný  plyn (13 440 eur), elektrickú energiu (5 677 eur), vodné, stočné (3 176 eur), poštové služby (247 eur), 
komunikačná infraštruktúra (35 eur), telekomunikačné služby (513 eur), 
633-všeobecný materiál: 22 595 eur:  
Interiérové vybavenie (644 eur), výpočtová technika ( 2 568 eur), prev.stroje (154 eur), špec.stroje, prístroje, zariadenia (1 140 
eur), všeobecný materiál  (7 543 eur), špeciálny materiál ( 444 eur),  knihy, učebnice (9 325 eur),   pracovné odevy, obuv (470 
eur), potraviny-voda (65 eur), palivá (59 eur),  licencie (170 eur), komunikačná infraštruktúra (13 eur),   
635 – údržba strojov, prístrojov: 7 174 eur     
Údržba výpočtovej techniky (1 438 eur), údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení  (575 eur),  údržba budov (5 161 eur), 
636 – nájomné: 132 eur    
Prenájom dávkovača vody (132 eur), 
637 – služby: 31 176 eur   
Poplatok za semináre (719 eur), všeobecné služby (8 925 eur),  výkon zodpovednej osoby (820 eur), náhrady (1 753 eur),  
poplatky banke (863 eur), stravovanie (10 229 eur), poistné (486 eur),  prídel do SF (6 151 eur),  dane (1 230 eur). 
                         
640-transfer -  kód 111 – 4 741 eur: 
Odchodné (1 429 eur), dopravné pre žiakov –školský obvod Rudno nad Hronom (421 eur), transfer jednotlivcovi (151 eur), 
transfer jednotlivcovi (190 eur)-rozvojový projekt “Podpora doplnkového pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia“,  
náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov (2 550 eur),  
 
630-tovary a služby – kód 131K – 19 413 eur: 
632- energie, vodné, stočné  : 6 910 eur 
Úhrada fa za zemný  plyn (4 480 eur), elektrickú energiu (1 722 eur), vodné, stočné (708 eur), 
633-všeobecný materiál: 8 084 eur   
Interiérové vybavenie (5 197 eur), výpočtová technika (1 710 eur), softvér  (1 177 eur),    
635 – údržba strojov, prístrojov: 3 429 eur  
Údržba budov (3 429 eur), 
637 – všeobecné služby: 990 eur - administratívne služby 9-12/2020.  
 
610- mzdy  zamestnancov – kód 41 -  56 590 eur  
Transfer na mzdy bol použitý na výplatu funkčných platov pre zamestnancov v rámci  
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – projekt „Novovytvorené miesta v Základnej škole Jána Zemana Nová 
Baňa“ a zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce  
profesie v edukácii detí a žiakov II.“ 
 
620 –odvody do poisťovní  - kód 41 -  19 517 eur 
Transfer na odvody bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne v rámci  
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – projekt „Novovytvorené miesta v Základnej škole Jána Zemana Nová 
Baňa“ a zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce  
profesie v edukácii detí a žiakov II.“ 
 
630-tovary a služby – kód 41 – 38 999 eur: 
633-všeobecný materiál: 3 442 eur  
Interiérové vybavenie (1 742 eur), učebné pomôcky pre budúcich prvákov (1 700 eur)  
635-údržba strojov, prístrojov, budov: 31 795 eur 
Údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení  (16 906 eur),  údržba budov (14 889 eur), 
637 – všeobecné služby: 3 762 eur  
náhrady (153 eur), stravovanie (1 311 eur), poistné budovy (1 591 eur), prídel do SF (557 eur), dane (150 eur).  
 
640-transfer -  kód  41 –224 eur: 
Čerpanie vo výške 224 eur na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov. 
 
630-tovary a služby – kód 72a – 1 000 eur: -všeobecné služby - online webináre :"Traumatizované dieťa v škole",  "Práca 
s emóciami", "Formy práce asistentov v spolupráci s pedagógmi." 
 
630-tovary a služby – kód 72g – 324 eur: 
633-všeobecný materiál-nákup učebníc –ruský jazyk 6. a 7.roč. 
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630-tovary a služby – kód 1AC2, 1AC3, 3AC1 – 1 620 eur: 
633-všeobecný materiál-  1 620 eur  
výpočtová technika ( 1 383 eur), všeobecný materiál (45 eur), knihy (24 eur), licencie (168  eur) - jednorázový príspevok  
školám v rámci projektu „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ 
  

b) originálne kompetencie – ŠJ  

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2021 plnenia  

41 610 Mzdy  68 324 68 324 61 680 90,3 

41 620 Odvody 23 879 23 879 21 590 90,4 

41 630 Tovary a služby spolu 39 790 39 790 36 817 92,5 

41 631 Cestovné  náklady 50 50 76 152,0 

41 632 Energie, voda 17 147 11 047 9 685 87,7 

41 633 Všeobecný materiál 6 024 10 424 10 257 98,4 

41 635 Rutinná a štandardná údržba 4 150 12 250 11 574 94,5 

41 637 Služby 12 419 6 019 5 225 86,8 

41 640 Transfery  10 10 715 7150,0 

41 642 Nemocenské dávky 10 10 715 7150,0 

 
 

Spolu 41 132 003 132 003 120 802 91,5 

72f 630 Tovary a služby 9 000 12 581 41 477 329,7 

72f 633 Potraviny 9 000 12 581 40 942 325,4 

72f 637 Všeobecné služby 0 0 535 0,0 

  Spolu 72f 9 000 12 581 41 477 329,7 

111 630 Tovary a služby 52 942 18 878 20 447 108,3 

111 632 Energie, voda 0 572 1 615 282,3 

111 633 Potraviny 52 942 18 306 18 832 102,9 

 
 

Spolu 111 52 942 18 878 20 447 108,3 

   Spolu 41+72f+111 193 945 163 462 182 726 111,8 

 
Bežné výdavky tvoria :  
610- mzdy  zamestnancov -  61 680 eur 
Transfer na mzdy 610- bol použitý na výplatu funkčných platov pre zamestnancov, ktorí boli zaradení do platových tried 

a stupňov v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.                                       

 
620 –odvody do poisťovní  - 21 590 eur 
Transfer na odvody 620-bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevok 

zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní.  

630-tovary a služby – kód 41 - 36 817 eur: 
631 – cestovné: 76 eur cestovné, 
632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby: 9 685 eur 
Úhrada fa za zemný  plyn (3 507 eur), elektrickú energiu (3 765 eur), vodné, stočné (2 077 eur), poštové služby (8 eur), 
komunikačná infraštruktúra (197 eur), telekomunikačné služby (131 eur), 
633-všeobecný materiál: 10 257 eur : 
Interiérové vybavenie (2 063 eur), prev.stroje (4 108 eur), všeobecný materiál (3 517 eur), knihy, časopisy (145 eur), pracovné 
odevy (424 eur),    
635 – údržba strojov, prístrojov: 11 574 eur :    
Údržba výpočtovej techniky (90 eur), údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení (353 eur), údržba budov (11 131 eur),  
637 – všeobecné služby: 5 225 eur :  
Všeobecné služby (2 235 eur), špeciálne služby (54 eur), zdravotná služba (20 eur),  poplatky banke (394 eur), stravovanie (1 
704 eur),  prídel do SF (608 eur), dane (210 eur),    
630-tovary a služby – kód 72f  41 477 eur: 
Potraviny (40 942 eur), vrátené stravné  - preplatky (535 eur). 
 
630-tovary a služby – kód 111  20 447 eur: 
Úhrada fa za elektrickú energiu (1 615 eur), potraviny (18 832 eur) – ÚPSVaR - dotácia na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa v súlade so zákonom č.544/2010 Z.z. o dotáciách. 
 
640-transfer -  kód 41 - 715 eur: 
Čerpanie vo výške 715 eur na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov. 
 

 



9 
 

 

c) originálne kompetencie – ŠKD 

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2021 plnenia  

41 610 Mzdy  53 250 53 250 51 596 96,9 

41 620 Odvody 19 438 19 438 17 467 89,9 

41 630 Tovary a služby spolu 13 990 13 990 11 635 83,2 

41 631 Cestovné náhrady 50 50 0 0,0 

41 632 Energie, voda 5 611 5 611 5 397 96,2 

41 633 Všeobecný materiál 4 700 4 700 4 396 93,5 

41 637 Služby 3 629 3 629 1 842 50,8 

41 640 Transfery 2 000 2 000 199 9,95 

41 642 Odchodné 1 990 1 990 0 0,0 

41 642 Nemocenské dávky  10 10 199 1990 

   Spolu 41 88 678 88 678 80 897 91,2 

 
Bežné výdavky tvoria :  
610- mzdy  zamestnancov -  51 596 eur 
Transfer na mzdy 610- bol použitý na výplatu funkčných platov pre zamestnancov, ktorí boli zaradení do platových tried 

a stupňov v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.                                       

 
620 –odvody do poisťovní  - 17 467 eur 
Transfer na odvody 620-bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevok 

zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní.  

630-tovary a služby – 11 635 eur: 
632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby: 5 397 eur 
Úhrada fa za zemný  plyn (3 148 eur), elektrickú energiu (1 292 eur), vodné, stočné (957 eur),  
633-všeobecný materiál: 4 396 eur   
Interiérové vybavenie (1 342 eur), prev.stroje, prístroje (126 eur), všeobecný materiál (2 755 eur), knihy, časopisy (173 eur),    
637 – služby:1 842 eur   
Všeobecné služby (84 eur), špeciálne služby (54 eur), zdravotná služba (16 eur), stravovanie (1 080 eur),  prídel do SF (488 
eur), dane (120 eur). 
 
640-transfer -  kód 41 - 199 eur: 
Čerpanie vo výške 199 eur na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov. 
 
d) originálne kompetencie CVČ   

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2021 plnenia  

41 610 Mzdy  8 039 8 039 2 123 26,4 

41 620 Odvody 2 810 2 810 701 24,9 

41 630 Tovary a služby spolu 8 874 8 874 3 051 34,4 

41 631 Cestovné  náklady 30 30 0 0,0 

41 632 Energie, voda 2 260 2 260 2 491 110,2 

41 633 Všeobecný materiál 4 250 4 250 287 6,8 

41 637 Služby 2 334 2 334 273 11,7 

41 640 Transfery  10  10 94  

41 642 Nemocenské dávky 10 10 94  

 
 

Spolu 41 19 733 19 733 5 969 30,2 

111 610 Mzdy 3 000 3 000 198 6,6 

111 620 Odvody 1 049 1 049 69 6,6 

111 630 Tovary a služby spolu 1 239 1 239 3 771 304,3 

111 633 Všeobecný materiál 1 239 1 239 3 771 304,3 

 
 

Spolu 111 5 288 5 288 4 038 76,4 

131K 630 Tovary a služby spolu 0 1 002 1 002 100,00 

131K 633 Všeobecný materiál 0 1 002 1 002 100,00 

  Spolu 131K 0 1 002 1 002 100,00 
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Spolu 41+ 111+131K 25 021 26 023 11 009 42,3 

 

Bežné výdavky tvoria :  
610- mzdy  zamestnancov -  2 123 eur 
Transfer na mzdy 610- bol použitý na výplatu funkčných platov pre zamestnancov, ktorí boli zaradení do platových tried 

a stupňov v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.                                       

 
620 –odvody do poisťovní  - 701 eur 
Transfer na odvody 620-bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevok 

zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní.  

630-tovary a služby – kód 41 – 3 051 eur: 
632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby: 2 491 eur 
Úhrada fa za zemný  plyn (1 453 eur), elektrickú energiu (596 eur), vodné, stočné (442 eur), 
633-všeobecný materiál: 287 eur  
Prev.stroje (219 eur)- kuchynský robot Bosch MUM 55761, všeobecný materiál (68 eur),    
637 – všeobecné služby: 273 eur   
Všeobecné služby (84 eur), poplatky banke (19 eur), prídel do SF (14 eur), odmeny mimopracovného pomeru (126 eur), dane 
(30 eur). 
 
Vzdelávacie poukazy - kód 111 – vzdelávacie poukazy  4 038 eur, z toho  
odmeny za vedenie záujmového útvaru  (198 eur) + odvody do poisťovní (69 eur),  
všeobecný materiál – 3 771 eur –  interiérové vybavenie (98 eur), výpočtová technika (514 eur),  prev.stroje, prístroje, 
zariadenia (150 eur), všeobecný materiál (1 218 eur), učebné pomôcky (1 791 eur),  
Vzdelávacie poukazy - kód 131K -1 002 eur:  
všeobecný materiál 1 002 eur – softvér-vzdelávací balík a testy. 
                
640-transfer -  94 eur: 
Čerpanie vo výške 94 eur na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov. 
 

3.2. Kapitálové výdavky 

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2021 plnenia  

41 717 Prístavby, nadstavby 0 1 295              1 295  100,0 

46 713 Nákup stroj., prístrojov 6 000 9 500 9 484 99,8 

    Spolu 6 000 10 795 10 779  99,9 

 
Čerpanie vo výške 10 779 eur: 2 ks podstavca pre Tvorivo-relaxačné sedenie (1 295 eur), kotol elektrický 100 l (3 478 eur), 
kotol elektrický 80 l (2 522 eur), samonosná brána na elektrický pohon (3 484 eur). 
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1. Úvod 

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením č. 130/2020  dňa 29.12.2020 a ako jeho súčasť 

rozpočet príjmov a výdavkov Materskej školy.    

Tabuľka č. 1: Schválený rozpočet 

 

 

 

 

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2021 

 

Celková bilancia rozpočtu  kód  schválený   rozpočet    

  zdroja rozpočet po zmenách  
Plnenie 
k 31.12. 2021 

Príjmy celkom    71 985 73 467            69 007 

Z toho :                            bežné príjmy - vlastné    71 985  73 467 69 007 

                                         kapitálové príjmy       

Výdavky celkom    789 560 835 331 823 964 

Z toho :                            bežné výdavky v tom :    789 560 820 470 809 103 

                                        kapitálové výdavky   0 14 861 14 861 

Príjmy celkom    71 985 73 467 69 007 

Výdavky celkom    789 560 835 331          823 964 

 

 

 

2. Prehľad plnenia príjmov k 31.12.2021 

 

2.1.1. Bežné príjmy  

 
a) bežné príjmy – vlastné   

kód   príjmy podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2021 plnenia  

41 223 za predaj výrobkov – školné 19 185  19 185  19 508   101,7 

41 223 za stravné 0 0       140   100,0 

72f 223 za predaj výrobkov – stravné  42 300   42 300  39 401     93,1 

41 223 za predaj výrobkov - režijné nákl.  10 500  10 500    8 617     82,1 

41 292 Vratky – preplatok  0 282       282   100,0 

     72c 311 granty 0 1 200    1 200   100,0 

    spolu  71 985 73 467  69 007     93,8 
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3. Prehľad čerpania výdavkov k 31.12.2021 

3.1. Prehľad čerpania výdavkov za celok Materská škola   

 

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2021 plnenia  

41,111 610 Mzdy  464 000 465 987 465 798 100,0 

41 610 Mzdy 464 000 454 215 454 026 100,0 

111 610 Mzdy 0 11 772 11 772 100,0 

41,111 620 Poistné spolu 167 800 164 471 164 612 100,0 

                       41 620 Poistné 167 800 160 356 160 497 100,0 

111 620 Poistné 0 4 115 4 115 100,0 

41,111,1AC2, 

1AC3,3AC1,72c, 
77 f 

630 Tovary a služby spolu 153 400 185 053 173 654 86,2 

41 631 cestovné náklady 700 700 15 15,3 

41 632 energie a vody 30 900 31 900 31 230 113,2 

41 633 materiál 13 000 21 409 19 032 90,0 

72f 633 materiál -potraviny 42 300 42 300 38 523 86,6 

72c 633 materiál - grant 0 1 200 1 200 100,0 

111 633 materiál - predškoláci 9 100 19 084 14 585 84,5 

111 633 materiál 0 0 1 580 100,0 

111 633 materiál – projekt Múdre hranie 0 1 000 1 000 100,0 

1AC2 633 materiál - asistent 0 0 70 100,0 

1AC3 633 materiál - asistent 0 0 72 100,0 

3AC1 633 materiál - asistent 0 0 398 100,0 

41 635 rutinná a štandardná údržba 26 500 32 060 32 058 101,0 

41 637 služby 30 900 35 400 33 891 96,1 

41 640 Transfery  4 360 4 959 5 039 102,1 

41 642 Odchodné 4 300 1 968 1 968 100,0 

41 642 Nemocenské dávky 60 2 991 2 970 98,2 

111 642 Nemocenské dávky 0 0 101 100,0 

41 700 Prevádzkové stroje 0 14 861 14 861 100,0 

41,111,1AC2, 
1AC3,3AC1,72c, 

77 f 
  spolu  789 560 835 331 823 964 98,6 

 

 

 

Komentár :   
Bežné výdavky tvoria :  

610- mzdy zamestnancov   

620 – odvody do poisťovní 

632- energie, vodné, stočné, telekomunikačné   

633- materiál :,kancelárske, čistiace potreby, knihy, časopisy  

635 – údržba : výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, budov  

637 – služby : školenia, všeobecné služby, cestovné, stravovanie, odmeny mimo PP, poplatok za KO,  
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3.2. prehľad čerpania výdavkov podľa organizačnej štruktúry  

a)  MŠ Nábrežná 2 

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2021 plnenia  

41,111 610 Mzdy spolu 247 700 245 206 245 715 100,2 

41 610 Mzdy 247 700 243 764 244 273 100,2 

111 610 Mzdy 0 1 442 1 442 100,0 

41,111 620 Poistné spolu 89 900 87 160 87 843 100,8 

41 620 Poistné 89 900 86 656 87 339 100,8 

111 620 Poistné 0 504 504 100,0 

41,111,1AC2, 

1AC3,3AC1 
630 Tovary a služby spolu 40 300 64 493 59 928 97,2 

41 631 cestovné náklady 200 200 0 0 

41 632 energie a vody 17 500 18 500 17 517 94,7 

41 633 materiál 2 600 9 789 9 580 97,9 

111 633 materiál - predškoláci 4 000 10 844 6 691 61,7 

111 633 materiál 0 0 750 0 

111 633 materiál – projekt Múdre hranie 0 1 000 1 000 100,0 

1AC2 633 materiál - asistent 0 0 35 0 

1AC3 633 materiál - asistent 0 0 36 0 

             3AC1 633 materiál - asistent 0 0 199 0 

72c 633 materiál - grant 0 1 200 1 200 100,0 

41 635 rutinná a štandardná údržba 1 500 5 360 5 053 94,3 

41 637 služby 14 500 17 600 17 867 101,5 

41 640 Transfery  4 310 3 746 3 847 100,0 

41 642 Nemocenské dávky         10         1 778         1 778 100,0 

111 642 Nemocenské dávky 0 0 101 0 

41 642 Odchodné     4 300         1 968           1 968 100,0 

41,111,1AC1, 

1AC3,3AC1, 

72c 
  spolu  382 210 400 605 397 333 98,8 

 

 

b) ET Štúrova 47   

 

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2021 plnenia  

41,111 610 Mzdy spolu 62 900 71 166 71 154 100,0 

41 610 Mzdy 62 900 60 836 60 824 100,0 

111 610 Mzdy 0 10 330 10 330 100,0 

41,111 620 Poistné spolu 23 000 25 411 25 051 100,0 

41 620 Poistné  23 000 21 800 21 440 98,3 

111 620 Poistné 0 3 611 3 611 100,0 

41,111,1AC2, 

1AC3,3AC1 
630 Tovary a služby spolu 23 500 26 378 25 548 98,8 

41 631 cestovné náklady 100 100 0 0 

41 632 energie a vody 6 000 6 600 6 500 98,5 

41 633 materiál 2 300 3 000 2 091 94,0 

111 633 materiál - predškoláci 2 800 3 978 3 876 97,4 

111 633 materiál 0 0 337 0 
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1AC2 633 materiál- asistent 0 0 35 0 

1AC3 633 materiál - asistent 0 0 36 0 

3AC1 633 materiál - asistent 0 0 199 0 

41 635 rutinná a štandardná údržba 7 500 7 500 7 478 99,7 

41 637 služby 4 800 5 200 4 996 96,1 

41 640 Transfery  spolu 10 829 829 100,0 

41 642 Nemocenské dávky 10 829 829 100,0 

41,111,1AC2, 

1AC3,3AC1 
  spolu  109 410 123 784 122 582 98,8 

 

c) ET Kolibská 6230  

  

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2021 plnenia  

41 610 Mzdy spolu 68 700 67 560 67 062 99,3 

41 620 Poistné spolu 24 400 22 300 21 977 98,6 

41,111 630 Tovary a služby spolu 20 700 24 262 21 734 87,6 

41 631 cestovné náklady 100 100 0 0 

41 632 energie a vody 5 000 5 000 4 863 97,3 

41 633 materiál 1 600 2 000 1 181 87,6 

111 633 materiál-predškoláci 2 300 4 262  4 018 94,3 

     111 633 materiál 0 0 189 0 

41 635 rutinná a štandardná údržba 6 500 6 700 6 645 99,2 

41 637 služby 5 200 6 200 4 838 78,0 

41 640 Transfery spolu 10 190 190 99,8 

41 642 Nemocenské dávky 10 190 190 99,8 

41,111   spolu  113 810 114 312 110 963 96,9 

 

 

 

 

d) Školská jedáleň – Nábrežná  

 

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2021 plnenia  

41 610 Mzdy spolu  44 600 44 122 44 093 99,9 

41 620 Poistné spolu 15 900 15 600 15 866 101,7 

41 630 Tovary a služby spolu 42 300 46 170 46 287 99,9 

41 631 cestovné náklady 100 100 15 15,3 

41 632 energie, voda 1 200 800 1 293 161,6 

41 633 materiál 2 500 4 000 4 068 98,0 

111 633 materiál 0 0 152 0 

72f 633 potraviny 25 700 25 700 25 039 97,4 

41 635 rutinná a štandardná údržba 10 000 12 100 12 337 102,0 

41 637 služby 2 800 3 470 3 382 97,5 

41 640 Transfery spolu 10 174 174 100,0 

41 642 nemocenské dávky 10 174 174 100,0 

41 700 Prevádzkové stroje 0 14 861 14 861 100,0 

41,111,72f   spolu  102 810 120 927 121 281 100,2 
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e) Školská jedáleň – Štúrova 

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2021 plnenia  

41 610 Mzdy spolu 20 000 19 068 19 010 99,7 

41 620 Poistné spolu 7 300 7 300 7 002 95,9 

41,111 630 Tovary a služby spolu 13 300 12 230 10 018 81,3 

41 631 cestovné náklady 100 100 0 0 

41 632 energie, voda 600 600 773 128,9 

41 633 materiál 2 000 1 500 1 093 74,3 

111 633 materiál 0 0 77 0 

72f 633 potraviny 8 300 8 300 6 192 74,6 

41 635 rutinná a štandardná údržba 500 200 445 222,6 

41 637 služby 1 800 1 530 1 437 93,9 

41 640 Transfery spolu 10 10 0 0 

41 642 nemocenské dávky 10 10 0 0 

41 642 Odchodné 0 0 0 0 

41,111,72f   spolu  40 610 38 608 36 030 93,1 

 

 

 

 

 

f) Školská jedáleň – Kolibská  

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2021 plnenia  

41 610 Mzdy spolu 20 100 18 865 18 764 99,5 

41 620 Poistné spolu 7 300 6 700 6 873 102,6 

41,111 630 Tovary a služby spolu 13 300 11 520 10 138 87,4 

41 631 cestovné náklady 100 100 0 0 

41 632 energie, voda 600 400 284 71,0 

41 633 materiál 2 000 1 120 1 017 88,2 

111 633 materiál 0 0 75 0 

72f 633 potraviny 8 300 8 300 7 292 87,9 

41 635 rutinná a štandardná údržba 500 200 99 49,5 

41 637 služby 1 800 1 400 1 371 97,9 

41 640 Transfery spolu 10 10 0 0 

41 642 nemocenské dávky 10 10 0 0 

41 642 Odchodné 0 0 0 0 

41,111,72f   spolu  40 710 37 095 35 775 96,2 
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Stručný komentár k výdavkom :  

Mzdy a odvody boli vyplatené na základe zaradenia zamestnancov podľa odpracovaných 

rokov pre 21 pedagogických  a  23 nepedagogických zamestnancov. Ďalej boli vyplatené príplatky za 

zmennosť, príplatky za riadenie, ostatné príplatky a odmeny. Priemerná mzda bola 882 eur.  

 

Z rozpočtu bežných výdavkov kód 41 boli hradené energie, cestovné, vodné a stočné, 

vybavenie, prevádzkové stroje, výpočtová technika, poštovné, telefóny, NB sieť, internet, knihy, 

učebné pomôcky, pracovné odevy, údržba priestorov, údržba prevádzkových strojov, revízie, 

zdravotná služba, poistné budov a detí, odpad, stravovanie, bankové poplatky, čistiace a kancelárske 

potreby a iné. 

 

Finančné prostriedky na mzdy a odvody  v sume 15 887 eur – kód zdroja 111-  príspevok 

z úradu práce BB  na pedagogických asistentov – MŠ Nábrežná, ET Štúrova. 

 

Z rozpočtu bežných výdavkov kód 72f  boli hradené faktúry za potraviny  v sume 38 523 eur. 

 

Grant – kód  72c  - 1200 eur – dar od Knauf Insulation Nová Baňa.. Boli zakúpené učebné 

pomôcky a hračky . 

Projekt  múdre hranie – 1000 eur. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie rytmickej 

súpravy, hudobných valcov, zvonkohry a chromatického metalofónu. 

 

Prostriedky z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica na výchovu a vzdelávanie za 

predškolákov MŠ v roku 2021 kód 111 boli prijaté vo výške 19 084 eur a  použité vo výške 14 585 

eur. Zvyšné finančné prostriedky budú použité do 31.3.2022.Boli zakúpené rôzne druhy didaktických 

pomôcok – súpravy magnetických stavebníc, polydron magnetický, giant polydron, magické 

stavebnice, skladačky, knihy,stavebnice playstix, magnetické zvieratá, domčeky, autá, skladacie 

podložky Casmatino, Kulimag, MagCars34, puzzle, drevené stavebnice,detské bicykle, drevené 

hračky, drobné hračky na von, náplne do tlačiarní, tonery, temperové farby, vodové farby, výkresy, 

pastelky, lepidlá, plastelína ,interaktívne panely – ET Štúrova, ET Kolibská, pružinové hojdačky do 

exteriéru – ET Kolibská a iné. 

 

Finančné prostriedky s kódmi zdroja 111 – v sume 1 580 eur –  nenormatívne výdavky - 

príspevok na špecifiká –  (§ 4af zákona). 

 

Finančné prostriedky v sume 540 eur – kódy zdroja 1AC2.1AC3,3AC1- príspevok z úradu 

práce BB – všeobecný materiál na asistentov – MŠ Nábrežná, ET Štúrova. 

 

     Boli vyplatené nemocenské dávky pri práceneschopnosti   v sume 1 879 eur a odchodné 

v sume 1 968 eur. 

 
 Kapitálové výdavky – 14 861 eur boli použité na zakúpenie elektrického varného kotla, 

konvektomatu , digestora ku konvektomatu a kombinovaného robota Coupe s príslušenstvom. 
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Centrum voľného času Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa 
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1. Úvod 

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením č. 130/2020  dňa 29.12.2020 a ako jeho súčasť 

rozpočet príjmov a výdavkov Centra voľného času.      

 
Tabuľka č. 1: Schválený rozpočet 

Celková bilancia rozpočtu  schválený   

  rozpočet 

Príjmy celkom  10 310 

Z toho : bežné príjmy   10 310 

                kapitálové príjmy    

Výdavky celkom  116 564 

Z toho : bežné výdavky  116 564 

                kapitálové výdavky   

Príjmy celkom  10 310 

Výdavky celkom  116 564 

 
 

2. Rozpočtové hospodárenie k 31.12.2021  

Celková bilancia rozpočtu  schválený   rozpočet   plnenie k 

  rozpočet po zmenách  31.12.2021 

Príjmy celkom  10 310 12 889  9 815 

Z toho : bežné príjmy   10 310 12 889  9 815 

                kapitálové príjmy        

Výdavky celkom  116 564 116 564 108 993 

Z toho : bežné výdavky  116 564 116 564 108 993 

                kapitálové výdavky       

Príjmy celkom  10 310 12 889 9 815 

Výdavky celkom  116 564 116 564 108 993 

 

2.1. Prehľad plnenia príjmov k 31.12.2021 

2.1. Bežné príjmy  

kód   príjmy podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách 31.12.2021 plnenia  

41 212 prenájom miestností        3 000   3 000  836 27,9 

41 223 za školy a školské zariadenia  7310 9 790 8 880 90,7 

41 292 dobropisy 0 99 99 100,0 

    spolu 10 310 12 889 9 815  76,2 

 

Z rozpočtovaných príjmov bol  k 31.12.2021 skutočný príjem vo výške 9 815 €, čo predstavuje 76,2 % 

plnenie .   

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2.2. Prehľad čerpania výdavkov 

2.2. Prehľad čerpania výdavkov  

A. Bežné výdavky  

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2021 plnenia  

41  610 mzdy  65 032 65 032 62 916 96,7 

41  620 poistné spolu 23 599 23 599 22 398 94,9 

41  63 tovary a služby spolu 27 923 27 923 23 498 84,2 

41  631 cestovné náklady 2 170 2 170 1 477 68,1 

41  632 energie a vody 5 405 5 405 4 699 86,9 

41  633 materiál 4 972 5 762 5 010 86,9 

41 634 dopravné 1 980 1 980 958 48,4 

 41 635 rutinná a štandardná údržba 2 050 2 050 2 242 109,4 

 41 637 služby 11 346 10 556 9 112 86,3 

41 642 nemocenské dávky 10 10 181  

111 630 uč. komp. a dohody krúžky 0 2 874 2 874 100,0 

11H 611 tarifný plat obce 0 468 468 100,0 

    spolu  116 564 119 906 112 335 93,7  

 

komentár k výdavkom  

Bežné výdavky tvoria :  

610- mzdy  zamestnancov 

620 – odvody do poisťovní 

632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby 

633- materiál : kancelárske a čistiace potreby, knihy, učebné pomôcky  

634 – dopravné : palivo, prepravné a nájom doprava 

635 – údržba  : výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a budov,    

637 – služby :  školenia, semináre, všeobecné služby, stravovanie, poistné detí a budov, odmeny mimo PP,    

                         poplatok za KO 

  

Z rozpočtovaných 119 906 € bolo k 31.12.2021 skutočné čerpanie vo výške 112 335 €, čo predstavuje 

93,7 % plnenie.  

 

 

 

komentár k bežným výdavkom 

 

610,620 – mzdy a odvody: boli vyplácané 3 pedagogickým a 2 nepedagogickým pracovníkom. 

632 – energie 3 652 eur, vodné, stočné 94 eur, poštovné 93 eur, telekomunikačné služby 775 eur 

a komunikačná infraštruktúra 85 eur. 

633 – materiál: interiérové vybavenie 115 eur (zakúpenie stolu do kuchynky), výpočtová technika 

1 329 eur (PC zostava ekonómka + riaditeľňa),  prístroje 126 eur (externý HDD 2ks), materiál 1 989 

eur, učebné pomôcky 1 068 eur (písacie, kresliace potreby, kriedy, výkresy a jednotlivé pomôcky na 

krúžky podľa potreby, vybavenie, ceny, hry) 
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634 – dopravné: prepravné a nájom dopravných prostriedkov 914 eur (preprava a nájom dopravných 

prostriedkov v rámci letných táborov Vyhne, BB, Kalinčiakovo) 

635 – údržba: výpočtovej techniky 545 eur (Korwin podpora, Softip podpora, ročný webhosting, 

servisné práce), údržba budov 1 697 eur ( oprava a položenie novej dlažby vo vstupnej chodbe do sály, 

sklad č. 13 + chodba - oškriabanie starej maľovky, hĺbková penetrácia, čiastočné zasekanie elektriny, 

hrubé vyspravenie omietky, kléber, sieťka, omietka, pokládka PVC, maľovka, náter soklu, náter 

plechových dverí a nákup podlahy PVC do skladu č.13) 

637 – služby: školenia 144 eur (Softip personalistika a mzdy), všeobecné služby 2 288 eur ( prenájom 

telocvične ZÚ Crossfit, výkon zodpovednej osoby, prenájom rohoží, BOZP a PO, revízia plynového 

kotla, revízia hasiacich prístrojov, revízia komína, členské CVČ, vysatie a odvoz kalu zo septika, VO 

plyn a elektrická energia), poplatky 630 eur (poplatky za poštové poukážky pri zaplatení poistného za 

deti, bankové poplatky), poistné 605 eur (poistné deti 180 eur a poistné budov 425 eur), stravovanie 

3 550 eur (stravovanie zamestnancov 1 727 eur a stravné deti 1 823 eur), odmeny mimo PP 1 159 eur, 

poplatok za KO 150 eur 

 

 

 

 

 



Základná  umelecká škola, Kollárova 310/5, 968 01 Nová Baňa 

                                                                                     

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

  

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie  

Základná umelecká škola  k 31.12.2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá :    Mgr.Marta Urdová 
Vypracovala : Katarína Mičová 
Dňa :            23.3.2022 
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1. Úvod 

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením č. 130/2020  dňa 29.12.2020 a ako jeho súčasť 

rozpočet príjmov a výdavkov Základnej umeleckej školy    
Tabuľka č. 1: Schválený rozpočet 

Celková bilancia rozpočtu  schválený   

  rozpočet 

Príjmy   29 800 

Z toho :                         bežné príjmy - vlastné  29 800 

Výdavky   481 732 

Z toho :                         bežné výdavky   481 732 

Príjmy celkom  29 800 

Výdavky celkom  481 732 

 

Zmeny rozpočtu:  

- rozpočtový presun č.1/2021 schválený 15.4.2021 – nákup heligónky, 

- tretia zmena rozpočtu uznesenie č.52/2021 schválené 26.5.2021 - zvýšenie vlastných príjmov 
o 67 785 eur – národný projekt „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“, 

realizovaného podľa § 54 ods.1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v rámci Operačného programu Ľudské 

zdroje.  

- rozpočtové opatrenie primátora č.21/2021 zo dňa 7.10.2021 – zníženie výdavkov o 5 000 eur, 
- rozpočtové opatrenie primátora č.24/2021 zo dňa 10.11.2021 - zníženie výdavkov o 4 900 eur, 

- povolené prekročenie rozpočtu č.1/2021 – zvýšenie príjmov a výdavkov o 2 226 eur, 
- rozpočtový presun č.2/2021 zo dňa 3.12.2021 – presun v rámci položiek 

- ôsma zmena rozpočtu uznesenie č.153/2021 schválené 15.12.2021  
    
Tabuľka č. 2 : Rozpočet po zmenách     

Celková bilancia rozpočtu  schválený   rozpočet   

  rozpočet po zmenách  

Príjmy celkom  29 800 99 811 

Z toho :                        bežné príjmy - vlastné 41+72j 29 800 32 026 

                                   príjmy ŠR 111 0 67 785 

Výdavky celkom   481 732  474 058 

Z toho :                        bežné výdavky  41+72j 481 732 406 273 

                                   bežné výdavky  111 0 67 785 

Príjmy celkom  29 800 99 811 

Výdavky celkom  481 732 474 058 

 

2. Rozpočtové hospodárenie k 31.12.2021  

Celková bilancia rozpočtu  schválený   rozpočet   plnenie k 

  rozpočet po zmenách  31.12.2021 

Príjmy celkom  29 800 99 811 99 821 

Z toho :                      bežné príjmy – vlastné 41+72j  29 800 32 026 32 026 

                                    príjmy ŠR 111 0 67 785 67 785 

Výdavky celkom   481 732  474 058 452 949 

Z toho :                      bežné výdavky  41+72j 481 732 406 273 384 911 

                                 bežné výdavky ŠR 111 0 67 785 68 038 

Príjmy celkom  29 800 99 811 99 821 

Výdavky celkom  481 732 474 058 452 949 
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2.1. Prehľad plnenia príjmov k 31.12.2021 

2.1. Bežné príjmy  
 

kód   príjmy podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2021 plnenia  

41 223 Za školy a školské zariadenia 29 800 31 156 31 164 100,0 

41 292 Vratky 0 379 380 100,2 

72j 292 Z dobropisov 0 491 491 100,0 

111 312 Zo ŠR  0 67 785 67 786 100,0 

    Spolu  29 800 99 811 99 821 100,0 

 

Za školy a školské zariadenia – školné - 31 164 eur – zinkasované príspevky na čiastočnú 

úhradu nákladov spojených so štúdiom v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) v znení neskorších predpisov a platných VZN mesta Nová Baňa, a to VZN  č.3/2019 

a VZN č.3/2021 (od 1.9.2021),  

Vratky – 380 eur – vrátené poistné za rok 2019 VšZP, 
Z dobropisov -  491 eur – vyúčtovanie za rok 2020-preplatok zemný plyn (161 eur) 

a elektrická energia (330 eur), 
 Zo ŠR – 67 786 eur - národný projekt „Podpora udržania zamestnanosti v základných 

umeleckých školách“, realizovaného podľa § 54 ods.1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje. 

 
 

2.2. Prehľad čerpania výdavkov k 31.12.2021 

2.2. Prehľad čerpania výdavkov  

A. Bežné výdavky plnenie k 31.12.2021 

kód   výdavky podľa  
Schválený  
rozpočet 

Rozpočet 
po 
zmenách 

Plnenie k 
31.12.2021 

% 
plnenia 

          ekonomickej klasifikácie      

41 610 Mzdy  321 005 242 555 234 526 96,7 

41 620 Odvody  114 185 112 585 106 222 94,3 

41 630 Tovary a služby spolu  45 123 47 623 42 316 88,9 

41 631 Cestovné náklady  50 50 0 0,0 

41 632 Energie a vody  11 350 9 250 7 920 85,6 

41 633 Všeobecný materiál  6 420 12 355 10 980 88,9 

41 635 Rutinná a štandardná údržba 1 670 2 570  2 358 91,8 

41 636 Nájomné 190 190 216 113,7 

41 637 Služby  25 443 23 208 20 842 89,8 

41 640 Transfery 1 419 3 019 1 356 44,9 

  Spolu 41 481 732 405 782 384 420 94,7 

72j 630 Tovary a služby spolu 0 491 491 100,0 

 633 Všeobecný materiál 0 491 491 100,0 

  Spolu 72j 0 491 491 100,0 

111 610 Mzdy 0 67 785 67 786 100,0 

111 630          Tovary a služby spolu 0 0 252  

 633 Všeobecný materiál 0 0 252  

  Spolu 111 0 67 785 68 038 100,4 

  Spolu 41+72j+111 481 732 474 058 452 949 95,5 
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Stručný komentár k bežným výdavkom  

Bežné výdavky tvoria :  
610- mzdy  zamestnancov 

Transfer na mzdy 610-kód 41 : 234 526 eur bol použitý na výplatu funkčných platov pre 

zamestnancov, ktorí boli zaradení do platových tried a stupňov v zmysle zákona 553/2003 Z.z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle zákona 

č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.    

Transfer na mzdy 610-kód 111: 67 786 eur - národný projekt „Podpora udržania zamestnanosti 

v základných umeleckých školách“, realizovaného podľa § 54 ods.1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 
 

620 –odvody do poisťovní 

Transfer na odvody 620-kód 41  bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní, sociálnej 

poisťovne a príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní.  

630-tovary a služby-kód 41: 

632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby 
zemný  plyn (5 160 eur), elektrická energia (1 805 eur), vodné, stočné (119 eur), poštové služby (85 

eur), komunikačná infraštruktúra (172 eur) telekomunikačné služby (579 eur) 

 
633- materiál :  

Interiérové vybavenie: zrkadlá (300 eur), výpočtová technika: notebooky (1 924 eur), USB kľúče (273 
eur), telekomunikačná technika (20 eur), stroje, prístroje zariadenia: heligónka (1 280 eur), gitara 

(364 eur), chromatický akordeón (1 600 eur), rezačka (58 eur), guličkový lis (99 eur),  všeobecný 
materiál: kancelárske potreby (1 251 eur), materiál pre výtvarný odbor (1 422 eur), kancelársky 

papier (143 eur), čistiace a hygienické potreby ( 478 eur), tlačivá (422 eur), údržbársky materiál 134 

eur), odborná literatúra, učebné pomôcky (1 169 eur), pracovné odevy (43 eur),  
 

635 – údržba strojov, prístrojov :    
údržba programu Korwin (194 eur), WINPAM (72 eur), internetová stránka školy a ASC agenda (239 

eur), oprava PC zostavy (68 eur), údržba multifunkčných zariadení (109 eur), D+M vonkajšej 

klimatizačnej jednotky (108 eur), elektroinštalačné práce (561 eur), maliarske a natieračské práce 
č.dv.5,13 (550 eur) renovácia parkiet č.dv.13 (400 eur), servis žalúzií (57 eur), 

 
636 – nájomné :   

Prenájom rohoží (188 eur), prenájom tlačiarne (28 eur), 

 
637 – služby :  

Školenia, kurzy, semináre (178 eur), všeobecné služby: technik BOZP (432 eur), grafické a 
fotografické práce (135 eur), pranie rohoží (155 eur), práce IT technika (119 eur), kosenie areálu 

školy (126 eur), odvoz a likvidácia odpadu (259 eur), vysokotlakové čistenie kanalizácie (264 eur), 
kontrola komína (87 eur), odb.skúška a prehliadka plynovej kotolne (403 eur), verejné obstarávanie 

(300 eur), odb.prehliadka a skúška  na el. inštalácii (570 eur), vonkajšia prehliadka tlakových zariadení 

(30 eur), revízia hasiacich prístrojov (60 eur), dezinfekcia priestorov pivnice (36 eur), zhotovenie 
kľúčov (24 eur), 

pracovná zdravotná služby (128 eur), výkon zodpovednej osoby (562 eur), poplatky banke (547 eur), 
stravovanie (8 283 eur), poistné budovy (526 eur), prídel do SF (3 013 eur), provízia (90 eur), 

odmeny mimo PP (3 705 eur), dane (810 eur),  

                         
630-tovary a služby-kód 72j: 

633 – všeobecný materiál 491 eur – výpočtová technika, 
 

630-tovary a služby-kód 111: 
633 – všeobecný materiál 252 eur – papierové utierky (144 eur), antibakteriálny gél, mydlo, 

dezinfekcia podlahy (108 eur), 
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640-transfer: 

Čerpanie vo výške 1 356 eur na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu :                                 2. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Predkladá :                           Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta  

Spracovateľ :                        PhDr. Janette Brnáková  

 

Materiál obsahuje :             Návrh na uznesenie  

                                         2. zmeny rozpočtu Mesta Nová Baňa  

                                         Komentár k 2. zmene rozpočtu mesta  

 

V Novej Bani, dňa 27.4.2022        

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Návrh na uznesenie  

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

schvaľuje  

2. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVRH 

 zmeny rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 2/2022 

Rozpočtové opatrenie č. 2 /2022 

Mestské zastupiteľstvo v súlade s ods. 2  písmenom a) a  b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie –  povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to: 
zvýšením príjmov a výdavkov v sume  547 818,39   €   

Príjmová časť rozpočtu : 
1. Bežný rozpočet  
ekon. Klas. položka Schválený rozpočet Zmena  č. 2 po zmene 

223001 refundácia za energie  11500 2 000 13 500 

223001 preplatky  za energie  0 3 080 3 080 

223001 drobný stavebný odpad 0 500 500 

292017 vratka dotácie na stravu 0 31 31  

292027 trovy konania  0 289 289 

311 Granty, dary Transparentný účet 0 4 460 4 460 

312001 ŠR-  dotácia na stravné   2000 9 302 11302 

312001 ŠR- dotácia na asistentov - ZŠ  0 9 144 9 144 

312001 ŠR-  refundácia nákladov Covid 0 7 438 7 438 
312001 ŠR- dotácia na nájomné  0 1 246 1 246 

312001 ŠR- refundácia  projekt ZŠ  0 27 468 27 468 

312001 ŠR- refundácia  projekt MŠ  0 3 639 3 639 

312007 ŠR- MŠ asistent učiteľa  0 2 066 2 066 

312007 Z rozpočtov obcí na CVČ 0 378 378 

  bežné príjmy celkom 13500 71 041 84 541 

 
 2. Kapitálový rozpočet  
ekon. Klas. položka Schválený rozpočet Zmena  č. 2 po zmene 

322001 refundácia PD vnútrobloky    18 810 18 810 
322001 dotácia na realizáciu projektu Vnútrobloky   385 868 385 868 

  Kapitálové príjmy  celkom 0 404 678 404 679 

 
3.  Príjmové finančné operácie            
  
ekon. Klas. položka schválený rozpočet Zmena č. 2 po zmene 

453 131 nem. prostriedky ZŠ 0 13 189,35 13 189,35 

453 131 nem. prostriedky MŠ 0 4 498,93 4 498,93 

453 131 nem.  Prostriedky ZUŠ 0 648,00 648,00 

453 131 nem. prostriedky dotácia Envirofond  0 694,66 694,66 
453 131 nem. prostriedky – rod. prídavky  0 74,85 74,85 

453 131 nem. prostriedky Covid opatrovateľky 0 6 151,60 6 151,60 

453 131 nem. prostriedky–  dotácia na stravné  0 46 609,60 46 786,00 

453 131 nem. prostriedky – školské pomôcky 0 232,40 56,00 

  Príjmové finančné operácie  celkom   72 099,39 72 099,39 

 
 
                  



Rekapitulácia  príjmov :  
Bežné príjmy                                                71 041,00  
Kapitálové príjmy                                       404 678,00 
Príjmové finančné operácie                          72 099,39 
Spolu                                                          547 818,39  
 

Výdavková časť programového rozpočtu : 
  
Program  FK Položka v rozpočte schválený zmena rozpočtu  rozpočet po zmene  
1.1. 01.1.1. Správa mesta 740 887 12 138 753 025 
  637001- školenia  2 000 3 600 5 600 
  635006 – údržba budov 26 000 3 838 29 838 
  637005- špec. služby  7 200 4 000 12 200 
  642015- nemocenské dávky 500 700 1200 
      
4.2.2. 04.5.1. Miestne  komunikácie  115 175 7 000 122 175 
  641001- miestne komunikácie  115 175 -3 000 112 175 
  641001-  účelové výtlky  0 10 000 10 000 
      
4.2.3. 04.5.1. Doprava 84 023 -1 000 83 023 
  641001-  výdavky na dopravu  84 023 - 1000 83 023 
      
5.1. 0.5.1. Nakladanie s KO – mesto  127 991 694,66 128 685,66 
   131 - 633006- materiál  0 694,66 694,66 
      
5.1. 0.5.1. Nakladanie s KO – TS  152 928 -6 000 146 928 
  641001- nakladanie s odpadmi  152 928 - 6 000 146 928 
      
6.1. 06.6.0 Správa budov  218 921 -5 754 213 167 
  632001- energie 19  868 2 000 21 868 
  635006- údržba majetku 0 1 046 1 046 
  637003 – inzercia  200 200 400 
  635006- plánovaná údržba 138 200 - 9 000 129 200 
      
7.  717 Rozvoj mesta – kap. výdavky 632 385 441 778 1 074 163 
 KZ 41 717 002-  Vnútrobloky  0 20 309 20 309 
 KZ 111 717 002  Vnútrobloky 0 385 869 385 869 
 KZ 41 711 005 Územný plán  0 7 100 7 100 
 KZ 41 711003  softvér Gisplan 0 2 500 2 500 
 KZ 41 717001-  kanalizácia  0 26 000 26 000 
      
9.1. 09.1.1. Materská škola  876 260 6 564,93 883 057,33 
 KZ 131  610-630 výchova a vzdelávanie 0 4 498,93 4498,93 
 1AC1-3 610-630  projekt asistent 0 2 066 2 066 
      
9.2. 09.1.2.  Základná škola 1 302 686 22 333,35 1 325 019,35 
 KZ 131 610-630- nem. prostriedky 2021 0 13 189,35 13 189,35 
 111 610-630- asistenti  0 9 144 9 144 
      
9.3. 09.5.0 Základná umelecká škola 527 260 648  527 908 
 KZ 131 630- nem. prostriedky - covid 0 648 648 
      
9.4. 09. 5.0. Centrum voľného času  131 942 378 132 320 
 KZ 11H 610- 630 z rozpočtov obcí   0 378 378 
      
10.2. 10.2.0.  Opatrovateľská služba  126 045 6 151,60 132 196,60 
 KZ 131 637037- vratka dotácie     6 151,60 6 151,60 
      
10.3. 10.7. Rodina a deti  1 500 74,85 1 574,85 
  642014- rodinné prídavky  1500 74,85 74,85 
      
10.4. 10.4.1. Stravovanie  2 000 56 088 58 088 
  642026 – dotácia na stravovanie 2 000 9 302 11 302 
 KZ 131 637037 – vratka dotácie za r. 2021  46 786 46 786 
      
10.4.2. 10.7.0. Humanitárna pomoc Ukrajine 0 6 723 6 723 
 72c  633001- všeobecný materiál   260 260 
 72c 637004- všeobecné služby  4 000 4 000 



 72c  637005 -špeciálne služby  200 200 
      
 41 633011- potraviny  765 765 
 41 633006- materiál  200 200 
 41 637005 – špeciálne služby   1 298 1296 
  Výdavky spolu   547 818,39  
 

Rozpočet mesta po 2. zmene bude vyrovnaný t. j. príjmy sa rovnajú výdavkom.  

 

Komentár k 2. zmene rozpočtu mesta    

Príjmy  

V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšenie príjmov :  
1. Bežné príjmy   
1. Príjem za služby   v sume 5 580 eur predstavujú príjmy :  refundácia za energie, preplatok za 
energie, poplatok za drobný stavebný odpad                                                                          
2. Iné daňové príjmy v sume  320 eur :  vratka dotácie na stravné, trovy konania)  
3. Granty – dary v sume 4 460 eur :  mesto založilo transparentný účet , ktorý je určený na pomoc 
Ukrajine                                                                 
4. Transfery v sume 60 681 eur  sú účelové dotácie na stravné, asistentov, z rozpočtov obcí na CVČ, 
nájomné.  V rámci transferov boli refundované náklady , ktoré mesto vynaložilo na záchranné práce 
počas mimoriadnej situácie v období od 1.09.2020 do 31.05.2021 v sume 7 438 eur.  Taktiež boli 
refundované finančné prostriedky z projektu  ZŠ v sume 27 468 eur ( zo 76 76 331 eur) a z projektu 
MŠ v sume 3 639 eur, ktoré sú príjmami mesta.    

Kapitálové príjmy  

1. Refundácia nákladov za PD vnútrobloky v sume 18 810 eur a dotácia na projekt Vnútrobloky 
v sume 385 868 eur, čo je 95% z celkových oprávnených výdavkov.     

Príjmové finančné operácie   

1. Neminuté finančné prostriedky z roku 2021, ktoré sa môžu použiť aj v nasledujúcom rozpočtovom 
roku :  rodinné prídavky, normatívne finančné prostriedky  ZŠ, nevyčerpaná dotácia na predškolákov ,  
dotácia na ochranné pomôcky, dotácia z Envirofondu.    
 
2. Neminuté finančné prostriedky v roku 2021 vrátené poskytovateľovi v roku 2022 :  
- dotácia na stravné , dotácia – opatrovateľky Covid,     
 
 

Výdavky 
1. Správa mesta  
Navrhujeme zvýšenie na položke :  
-  školenia o 3 600 eur- vzhľadom na neustále sa meniacu legislatívu je potrebné zabezpečiť školenie 
zamestnancov, ktoré väčšinou prebiehajú online  
- údržba budov o 3 838 eur – ide o údržbu kúpeľne a wc pre MsP.  
- špeciálne služby o 4 000 eur – výdavky na pasportizáciu miestnych komunikácií  
- nemocenské dávky o 700 eur     
 
2. Miestne komunikácie  
Navrhujeme zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky na opravu výtlkov vo výške 10 000 eur a to 
presunom rozpočtovaných finančných prostriedkov z podprogramu 4.2.2 Údržba miestnych 



komunikácií vo výške 3 000 eur,  z podprogramu 4.2.3 Ostatné výdavky na dopravu vo výške 1 000 
eur a z podprogramu 5.1.1. Nakladanie s KO vo výške 6 000 eur. 
 
3. Nakladanie s KO – mesto   
V zmene rozpočtu navrhujeme zapojiť do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu z roku 2021 v sume 694,66 
eur. Výdavky budú vynaložené na nákup košov, odpadových vriec , sáčkov.    
 
4. Správa budov  
Navrhujeme zvýšenie na položke :  
-  energie o 2 000 eur  ,   
- údržba majetku o 1046 eur – ide o neprenajímaný majetok ( radničný park....)  
- inzercia o 200 eur.    
Navrhujeme zníženie na položke plánovaná údržba – výmena okien ul. Bernolákova o 9 000 eur.  
Plánované výdavky boli vo výške 60 000 eur,  vysúťažená cena bola 50 314,56 eur. Zároveň 
navrhujeme presun rozpočtovaných výdavkov do programu 7 na vybudovanie kanalizácie.     
 
5. Rozvoj mesta   
1. Vnútrobloky  
Navrhujeme  zapojiť do rozpočtu sumu 406 178 eur na realizáciu projektu Revitalizácia vnútroblokov 
v meste Nová Baňa . Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov v sume   20 309 eur – 5% 
spolufinancovanie a z dotácie v sume 385 869 eur formou pred financovania.  V rámci projektu sa 
urobia stavebné úpravy územia, sadové úpravy, vybuduje sa detské ihrisko,  vonkajšia fitness zóna.  
Revitalizované územie bude vybavené mobiliárom ( altánok, lavičky) a prvkami drobnej architektúry.        
 
2. Územný plán mesta  
Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 7 100 eur – ide o výdavky za vypracovanie zmien a doplnkov 
ÚP.   
 
3. Softvér GISPLAN  
Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 2 500 eur  na dokončenie  geografického informačného 
systému ( v roku 2021 bola uhradená suma 2 508 eur), v ktorom bude zapracovaná katastrálna mapa a  
územný plán .  Prostredníctvom systému bude možné identifikovať číslo parcely, LV, vygenerovanie 
listu vlastníctva do PDF, vyhľadávanie podľa adresy alebo parcelného čísla.       
   
4. Kanalizácia CVČ  
Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu  26 000 eur (9 000 eur – presun z výmeny okien) na 
vybudovanie kanalizácie v budove CVČ.      
 
6. Materská škola   
Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 4 498,93 eur – neminutá dotácia na predškolákov z roku 2021 
a sumu 2 066 eur na výdavky projektu asistenti.  
 
7. Základná škola   
Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 13 189,35 eur –  neminuté normatívne finančné prostriedky 
z roku 2021 a dotáciu na asistentov v sume 9 144 eur.  
 
8. Základná umelecká škola  
 Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 648 eur – neminutá dotácia na špecifiká ( pomôcky Covid 19) 
z roku 2021.  
 
9. Centrum voľného času  
Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 378 eur ,  na ktoré sme dostali dotácie z iných obcí.    
 
10. Rodina a deti  
Navrhujeme zapojiť do rozpočtu neminuté rodinné prídavky.  



 
11. Opatrovateľská služba  
Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu 6 151,60 eur -  vratku nevyčerpanej dotácie z roku 2021, ktorá 
bola určená  na odmeny pre opatrovateľky.  
 
12. Stravovanie  
Navrhujeme zvýšenie o 9302 eur na položke dotácia na stravovanie a zapojenie do výdavkov vratku  
nevyčerpanej dotácie za rok 2021  na stravné v sume 46 786 eur.    
 
14. Humanitárna pomoc Ukrajine  
Výdavky na humanitárnu pomoc Ukrajine budú hradené z :  
- prostriedkov transparentného účtu v sume 4 460 eur (materiál, služby, stravovanie, prepravné...)   
- z rozpočtu mesta v sume 2 263 eur ( potraviny, stravovanie , pohonné hmoty, preprava ...)  
Všetky výdavky  hradené z rozpočtu mesta v rámci humanitárnej pomoci budú refundované.    



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

 

K bodu:  Dofinancovanie škôl a školských zariadení nad  normatív 

 

 

Predkladá:   Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, primátor mesta  

  

Spracovateľ:   Mária Bakošová, vedúca  Finančného oddelenia,  

 Ing. Jana Brnáková, referent FO - školstvo 

                     

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 

 

 

    

V Novej Bani, dňa  27.4.2022 

 

 

 

N á v r h     n a     u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

berie na vedomie: 

 

Výpočet výšky dofinancovania škôl a školských zariadení podľa normatívu na rok 2022 a porovnanie 
s rokom 2021 

 

 

 

 

 

 



 

          Výpočet normatívu  2022 

 
Jednotkový koeficient na jedného prepočítaného žiaka na rok 2022. 

Predpokladaný výnos DPFO na rok 2022: 2 412 849 000 eur 

40% podiel na školstvo:    2 412 849 000 x 40% = 965 139 600 eur 

Počet prepočítaných žiakov k 15.9.2021: 9 778 064 

Jednotkový koeficient na jedného PPŽ: 965 139 600 : 9 778 064 = 98,70 eur/PPŽ 

 

Výpočet finančných prostriedkov podľa normatívu na rok 2022  

a porovnanie s rokom 2021 

Materská škola   

Rok 2021 

Mzdy : počet detí k 15.9.2020 197 detí x koeficient 27,3 x normatív 91,47   
Výpočet : 197 x  27,3 x 91,47 = 491 934,807 € , v prepočte na 1 dieťa 2 497,13 €   
 
Správa budov- prevádzka  : počet detí x koeficient 1,5 x normatív 91,47 
Výpočet : 197 x 1,5 x 91,47 = 27 029,38 €, v prepočte na 1 dieťa 137,20 €    
 
Mzdy a prevádzka spolu  
491 934,807 + 27 029,38 =  518 964,18 € v prepočte na 1 dieťa 2 634,33 €  
 
Mesto v roku 2021 vyplatilo MŠ finančné prostriedky v celkovej výške 789 071,80 eur z toho na : 

• Bežné výdavky 774 210,38 eur 
• Kapitálové výdavky 14 861,24 eur 

 
789 071,80 – 518 964,18 = 270 107,62 – 72 783,80 vlastné príjmy MŠ = 250 317,96eur 
 
Záver: 
Nárok na dotáciu MŠ      518 964,18 eur 
Skutočne poskytnutá dotácia     789 071,80 eur 
Kapitálové výdavky                                                    14 861,24 eur 
Dotácia nad rámec normatívneho príspevku    235 456,72 eur bez kapitálových výdavkov 
 
 
Rok 2022 
 
Mzdy : počet detí k 15.9.2021 203 detí x koeficient 27,3 x normatív 98,70   
Výpočet : 203 x  27,3 x 98,70 = 546 985,53 € , v prepočte na 1 dieťa 2 694,51 €   
 
Správa budov- prevádzka  : počet detí x koeficient 1,5 x normatív 98,70 
Výpočet : 203 x 1,5 x 98,70 = 30 054,15 € , v prepočte na 1 dieťa 148,05 €    
 
Mzdy a prevádzka spolu  



546 985,53 + 30 054,15 =  577 039,68 € v prepočte na 1 dieťa 2 842,56 €  
 
Rozpočet MŠ 
Rozpočet podľa normatívu     577 039,68 € 
Schválený rozpočet      780 160,00 € 
Rozdiel       203 120,32 € 
Vlastné príjmy       25 000,00 € 
Nad rámec normatívu     178 120,32 € 
 
Základná škola Jána Zemana 
 
Rok 2021 
 
ŠKD – počet detí k 15.9.2020 156 detí x koeficient 6 x normatív 91,47  
Mzdy :  
Výpočet : 156 x 6 x 91,47 = 85 615,92 € , v prepočte na 1 dieťa 548,82 €  
 
CVČ – počet detí 152 x koeficient 1,1x normatív 91,47  
Mzdy :  
Výpočet : 152 x 1,1 x 91,47 = 15 293,78 € , v prepočte na 1 dieťa 100,61 €   
 
ŠJ – počet stravníkov spolu 572 x koeficient 1,8 x normatív 91,47  
Mzdy :  
Výpočet 572 x 1,8 x 91,47 = 94 177,51 , v prepočte na stravníka 164,64 €  
 
Spolu 195 087,21 € 
 
 
Mesto v roku 2021 vyplatilo ZŠ Jána Zemana finančné prostriedky v celkovej výške 393 389,68 eur 
z toho na : 

• Bežné výdavky 382 611,06 eur 
• Kapitálové výdavky 10 778,62 eur 

 
393 389,68  – 195 087,21 = 198 302,47 – 103 019,87 vlastné príjmy ZŠ = 95 282,60eur 
 
Záver: 
Nárok na dotáciu ZŠ      195 087,21 eur 
Skutočne poskytnutá dotácia     393 389,68 eur 
Kapitálové výdavky                                                    10 778,62 eur 
Dotácia nad rámec normatívneho príspevku     84 503,98 eur bez kapitálových výdavkov 
 
 
Rok 2022 
 
ŠKD – počet detí k 15.9.2021 146 detí x koeficient 6 x normatív 98,70  
Mzdy :  
Výpočet : 146 x 6 x 98,70 = 86 461,20 €, v prepočte na 1 dieťa 592,20 €  
 
CVČ – počet detí 104 x koeficient 1,1 x normatív 98,70  
Mzdy :  
Výpočet : 104 x 1,1 x 98,70 = 11 291,28 €, v prepočte na 1 dieťa 108,57 €   
 
ŠJ – počet stravníkov spolu 559 x koeficient 1,8 x normatív 98,70  
Mzdy :  



Výpočet 559 x 1,8 x 98,70 = 99 311,94 €, v prepočte na stravníka 177,66 €  
 
Spolu 197 064,42 € 
 
 
Rozpočet ZŠ 
Rozpočet podľa normatívu     197 064,42 € 
Schválený rozpočet      371 306,00 € 
Rozdiel       174 241,58 € 
Vlastné príjmy              36 760,00 € 
Nad rámec normatívu       137 481,58 € 
 
 
Základná umelecká škola 
 
Rok 2021  
  
Počet žiakov v individuálnej forme 266 , koeficient 14,7, normatív 91,47  
počet žiakov v skupinovej forme 133, koeficient 4,8 , normatív 91,47  
Mzdy :   
Výpočet : 266 x 14,7 x 91,47 = 357 665,99 €, v prepočte na 1 žiaka 1 344,60 €   
               133 x 4,8 x 91,47 = 58 394,45 € , v prepočte na 1 žiaka 439,05 €  
                 Spolu 416 060,44 €, v prepočte na 1 žiaka 1 042,75 €  
 
Mesto v roku 2021 vyplatilo ZUŠ finančné prostriedky v celkovej výške 384 911,15 eur z toho na : 

• Bežné výdavky 384 911,15 eur 
 
Záver: 
Nárok na dotáciu ZUŠ        416 060,44 eur 
Projekt ÚPSVaR (strecha ZUŠ)      67 785,81 eur 
Skutočne poskytnutá dotácia       384 911,15 eur 
Dotácia nad rámec normatívneho príspevku              - 31 149,29 eur 
 
 
Rok 2022 
 
Počet žiakov v individuálnej forme 262 x koeficient 14,7 x normatív 98,70  
počet žiakov v skupinovej forme 129 x koeficient 4,8 x normatív 98,70  
Mzdy :   
Výpočet : 262 x 14,7 x 98,70 = 380 133,18 €, v prepočte na 1 žiaka 1 450,89 €   
               129 x 4,8 x 98,70 = 61 115,04 € , v prepočte na 1 žiaka 473,76 €  
               Spolu 441 248,22 €, v prepočte na 1 žiaka 1 128,51 €  
 
Rozpočet ZUŠ 
Rozpočet podľa normatívu     441 248,22 € 
Schválený rozpočet      519 260,00 € 
Rozdiel         78 011,78 € 
Vlastné príjmy         32 000,00 € 
Nad rámec normatívu 2022                 46 011,78 € 
 
 
 
 
 



 
 
CVČ – Bernolákova 30 
 
Rok 2021 
 
Počet detí 163 x koeficient 1,1 x normatív 91,47  
Mzdy  
Výpočet : 163 x1,1 x 91,47 = 16 400,57 €, v prepočte na 1 dieťa 100,62 €  
 
Mesto v roku 2021 vyplatilo CVČ  finančné prostriedky v celkovej výške 108 992,98 eur z toho na : 

• Bežné výdavky 108 992,98 eur 
 

108 992,98 – 16 400,57 = 92 592,41 – 9 815,20 vlastné príjmy CVČ = 82 777,21 eur 
 
Záver: 
Nárok na dotáciu CVČ        16 400,57 eur 
Skutočne poskytnutá dotácia     108 992,98 eur 
Dotácia nad rámec normatívneho príspevku     82 777,21 eur 
 
Rok 2022 
 
Počet detí 147 x koeficient 1,1 x normatív 98,70  
Mzdy  
Výpočet : 147 x1,1 x 98,70 = 15 959,79 €, v prepočte na 1 dieťa 108,57 €  
 
Rozpočet CVČ 
Rozpočet podľa normatívu       15 959,79 € 
Schválený rozpočet      131 942,00 € 
Rozdiel                  115 982,21 € 
Vlastné príjmy         10 310,00 € 
Nad rámec normatívu      105 672,21 € 
 
 
V Novej Bani 25.03.2022  

Vypracovala: Ing. Jana Brnáková            
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Predkladá:   Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, primátor mesta  
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Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 

   Dôvodová správa 

    

V Novej Bani, dňa  27.4.2022 

 

 

 

N á v r h     n a     u z n e s e n i e 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

a )  schvaľuje 

vyhlásenie dobrovoľnej zbierky a s názvom: POMOC UKRAJINE -  NOVÁ BAŇA        
a podmienky zbierky 

b)  berie na vedomie 

zriadenie Transparentného účtu POMOC UKRAJINE – NOVÁ BAŇA vo VUB, a.s  a účel použitia 
finančných prostriedkov z účtu 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa 

Mesto Nová Baňa má záujem zabezpečiť pomoc pre utečencov v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej 
situácie súvisiacej s hromadným príchodom cudzincov na územie Slovenskej republiky, spôsobeným 
ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. Z uvedeného dôvodu vyhlasuje verejnú zbierku, ktorej 
cieľom je získať a zhromaždiť dobrovoľné peňažné príspevky od vopred neurčeného okruhu 
prispievateľov na transparentnom účte mesta Nová Baňa. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky je 
originálnou kompetenciou mesta v súlade s ustanovením § 4 ods.3 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V súlade s ustanovením §11 ods.4, písm. b) Zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ide o kompetenciu mestského 
zastupiteľstva. 

 

Mesto Nová Baňa dňa 28.2.2022 zriadilo vo VÚB a.s. Transparentný účet POMOC UKRAJINE-NOVÁ 
BAŇA č. SK680200 0000 004569172956. 

Účet bude v nasledujúcom období slúžiť na finančnú zbierku pre občanov, ktorí utekajú pred 
vojenským konfliktom na Ukrajine a dočasne našli útočisko v Novej Bani. 

Transparentný účet je zverejnený na stránke https://ib.vub.sk/pch/transparentne-ucty, kde široká 
verejnosť má prístup ku všetkým transakciám.  

Finančné prostriedky z Transparentného účtu môžu byť použité na: 
- na  zabezpečenie ubytovania na území Slovenskej  republiky a výdavky  spojené s ubytovaním 
- na zabezpečenie stravy 
- na nákup potravín, ošatenia, hygienických potrieb, zdravotníckych potrieb, liekov 
- na odvoz obyvateľov Ukrajiny zo štátnych hraníc na území  Slovenskej republiky  
- na dopravu v rámci Slovenskej republiky v prípade nevyhnutných potrieb / vybavovanie dokladov, 
lekár..... / 
 

Všetky výdavky z Transparentného účtu musia byť riadne a včas vydokladované.  

 



Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky 
   

Mesto Nová Baňa v súlade s § 11, ods.4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 

Vyhlasuje 
dobrovoľnú zbierku s názvom „POMOC UKRAJINE – NOVÁ BAŇA 

 
Usporiadateľ zbierky: Mesto Nová Baňa 

 
Účel zbierky: pomoc pre utečencov z Ukrajiny 
 

Miesto konania zbierky: územný obvod mesta Nová Baňa 
 

Čas konania zbierky: od 28.2.2022 do 28.2.2023 
 

Spôsob konania zbierky: prevodom na transparentný účet mesta Nová Baňa číslo     
SK680200 0000 004569172956 vedený vo VUB, a.s. 

Predpokladané náklady spojené s konaním zbierky: zbierka bude zabezpečovaná 
zamestnancami Mesta Nová Baňa a náklady spojené so zabezpečením zbierky budú hradené z 
rozpočtu mesta 
 

Použitie zbierky: zbierkou získané prostriedky budú použité na zabezpečenie pomoci pre 
utečencov z Ukrajiny (strava, ubytovanie, hygienické potreby, prepravné, náklady na pohonné 
hmoty a pod.) 
 

Vyúčtovanie zbierky: do 30 dní od ukončenia zbierky. O výsledkoch zbierky a použití 
získaných finančných prostriedkov bude Mesto Nová Baňa informovať mestské 
zastupiteľstvo, a informáciu zverejní na webovej stránke, www.novabana.sk. 
 

Na tento účet môže prispieť každý, kto má záujem pomôcť aj takouto formou utekajúcim 
občanom z Ukrajiny, ktorí zanechali svoje domovy, aby si zachránili život pred vojnovým 
konfliktom Ukrajiny. Pomôže akákoľvek suma podľa možností a finančnej situácie. 

ĎAKUJEME!  

 

 

http://www.novabana.sk/


Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu :      Návrh na odpustenie nájomného 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Predkladá :                           Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta  

Spracovateľ :                        Mária Bakošová, vedúca Finančného oddelenia 

 

Materiál obsahuje :             Návrh na uznesenie  

                                         Dôvodová správa    

 

 

 

V Novej Bani, dňa 27.4.2022 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Návrh na uznesenie  

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

Schvaľuje 

V zmysle článku 20 Zásad o hospodárení s majetkom mesta odpustenie nájomného vo výške 416,24 
Eur nájomcovi p. Martinovi Čaklošovi v prevádzke Le Bistro Fou, Námestie Slobody č. 2, 968 01 
Nová Baňa za obdobie od 15.11.2021 do 9.1.2022. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 

 

V zmysle článku 20 Zásad hospodárenia s majetkom mesta, možno od vymáhania pohľadávky 
upustiť a odpísať ju, ak je vymáhanie pohľadávky neefektívne, ak je pohľadávka nevymožiteľná, 
príp. jej vymáhanie je trvalo neefektívne. Primátor mesta môže pohľadávku odpustiť, ak celková 
výška pohľadávky je do 350,- €, v ostatných prípadoch rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 

 
Mesto dňa 30.9. 2020 uzatvorilo nájomnú zmluvu č. 57/3/2020 a  dňa 16.11.2021 zmluvu č. 
57a/3/2021 s nájomcom p. Martinom Čaklošom za účelom zriadenia prevádzky bistra a baru , 
ktorá sa nachádza na Námestí Slobody č. 2. 

Od 15.10.2020 bol nariadený zákaz vychádzania a zatvorenie všetkých prevádzok. Majitelia 
zatvorených prevádzok mali možnosť požiadať o dotáciu za splnenia podmienok. Jednou z 
podmienok bola aj doba uzatvorenia zmluvy o prenájme a to do 1.8.2020. 
Nájomca požiadal o dotáciu, ktorá mu bola zamietnutá a to práve kvôli nájomnej zmluve 
uzatvorenej po 1.auguste 2020. V snahe pomôcť nájomcovi mesto dňa 29.3.2021 požiadalo 
Ministerstvo hospodárstva o poskytnutie výnimky. Žiadosti nebolo vyhovené. 

Na základe zatvorenia všetkých prevádzok počas 3. vlny Covid-19, nájomca dňa 24.02.2022 podal 
žiadosť o odpustenie nájmu za obdobie povinného zatvorenia prevádzky od 15.11.2021 do 
9.1.2022 . Nakoľko nájomca žiada o odpustenie nájomného vo výške 416,24 eur , čo je v zmysle 
zásad hospodárenia suma vyššia ako 350 eur o odpustení rozhoduje mestské zastupiteľstvo 

 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 
 
 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. .......... 

zo dňa 27. 04. 2022 o podmienkach poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta Nová Baňa. 

 
Predkladá: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 
 primátor mesta Nová Baňa 
 
Spracovateľ:   Dagmar Lachká 

manažér kultúry a športu,  
Odd. kultúry, športu a Mestskej knižnice MsÚ Nová Baňa 

 
   
Materiál obsahuje:   

1) Návrh na nariadenie 
2) Dôvodová správa  
3) Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. ............................zo dňa 

27. 04. 2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa. 
 
V Novej Bani, dňa 27. 04. 2022 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Návrh   na  nariadenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
s c h v a ľ u j e  
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. .......... zo dňa 27. 04. 2022 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa. 
 
 

               Dôvodová správa 
 
Predložený materiál má sprehľadniť postup a pravidlá poskytovania dotácií rozpočtu mesta, 
podrobne stanoviť rámce, zjednotiť podmienky na podávanie žiadostí, pravidlá schvaľovania 
a následného poskytovania dotácií, ako aj spôsob vyúčtovania a následnej kontroly. 



Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. ......... zo dňa 27. 04. 2022 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa. 
Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

vydáva 
toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa /ďalej len VZN/. 

 
PRVÁ ČASŤ 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
1. VZN upravuje podmienky poskytovania dotácií pre právnické osoby a fyzické osoby – 

podnikateľov, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, 
vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta 
na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejno-
prospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. 

2. VZN upravuje aj postup predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií, postup ich 
overovania a posudzovania zo strany oprávnených orgánov, schvaľovanie dotácií, obsah 
a náležitosti zmluvy o poskytnutí dotácie a pravidlá zúčtovania dotácií. 

3. VZN sa nevzťahuje na poskytovanie dotácií, ktoré mesto poskytuje právnickým osobám, 
ktoré založilo, v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

 
Článok 2 

Vymedzenie pojmov 
1. Dotácia je nenávratný finančný príspevok z rozpočtu mesta, ktorý je poskytovaný 

na konkrétne podujatie,  akciu, aktivitu, úlohu alebo účel v súlade s rozpočtom mesta 
a ktorý podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta. 

2. Zodpovedný zamestnanec Mestského úradu je zamestnanec, ktorý pripravuje podklady 
na posúdenie žiadostí o pridelenie dotácie z rozpočtu mesta a administratívne spracúva 
agendu dotácií v príslušnej oblasti. Zodpovedný zamestnanec je spravidla zapisovateľom 
komisie zriadenej pri mestskom zastupiteľstve, ktorá pripravuje odporúčacie stanovisko 
na pridelenie dotácií v príslušnej oblasti. 

3. Žiadateľom o dotáciu, resp. prijímateľom dotácie môže byť právnická osoba alebo 
fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktorá 
pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta alebo poskytuje služby obyvateľom mesta. 

4. Všeobecne prospešnými službami, všeobecne prospešnými alebo verejne prospešnými 
účelmi sa pre účely tohto VZN rozumejú najmä: 

a) zabezpečenie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci, 
humanitárnej starostlivosti, charitatívna činnosť, 

b) ochrana práv detí a mládeže, podpora práce s deťmi a mládežou, 
c) zachovanie, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných, 

prírodných, kultúrnych hodnôt, pamätihodností, kultúrnych pamiatok a dedičstva, 
d) rozvoj kultúry, osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnosti, 



e) vzdelávanie a výchova, 
f) rozvoj telovýchovy a športu, 
g) tvorba a ochrana životného prostredia, 
h) ochrana zdravia obyvateľov mesta, 
i) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 
 

DRUHÁ ČASŤ 
 

Článok 3 
Podmienky poskytovania dotácií 

1. Výšku finančných prostriedkov určených na poskytnutie dotácií schvaľuje mestské 
zastupiteľstvo v rámci procesu schvaľovania rozpočtu a jeho zmien na príslušný 
rozpočtový rok, a to v závislosti od stavu hospodárenia mesta. 

2. V rozpočte mesta na príslušný rozpočtový rok sa finančné prostriedky určené na dotácie 
rozpočtujú v konkrétnom programe a podprograme rozpočtu. 

3. Dotácia môže byť v zmysle zmluvy prijímateľovi poukázaná vo viacerých splátkach.  
4. Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta. 
5. Poskytnutím dotácií nemožno zvýšiť celkový dlh mesta. 
6. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 
7. Pri použití finančných prostriedkov musí byť zabezpečená ich maximálna hospodárnosť, 

efektívnosť účelnosť a účinnosť. 
8. Dotácia nemôže byť poskytnutá žiadateľovi, ktorý: 

a) v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku podania žiadosti, nepredložil 
vyúčtovanie poskytnutej dotácie v stanovenom termíne, uviedol nepravdivé údaje, 
nedodržal podmienky ustanovené v tomto VZN alebo v zmluve o poskytnutí 
dotácie, 

b) nemá ku dňu podania žiadosti vyrovnané všetky záväzky po lehote splatnosti voči 
mestu, ako aj voči organizáciám v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti 
mesta,  

c) je voči nemu vedené konkurzné a reštrukturalizačné konanie, 
d) je voči nemu vedené trestné konanie, 
e) je v úpadku alebo v likvidácii. 

10. Žiadosť sa nesmie vzťahovať na už uskutočnené aktivity. 
11. Žiadateľ je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu použitia dotácie poskytnutej 

z rozpočtu mesta. 
 

Článok 4 
Oblasti a účel poskytnutia dotácií 

1. Dotácie z rozpočtu mesta budú poskytnuté len: 
a) na podporu a rozvoj všeobecne prospešných služieb, 
b) na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov. 

2. Dotácie z rozpočtu mesta budú smerovať najmä do týchto oblastí: 
a) kultúrno-spoločenské a umelecké aktivity, 
b) rozvoj školstva a vzdelávania, 
c) rozvoj telovýchovy a športu, 
d) podpora práce s deťmi a mládežou, 



e) zdravotníctvo a sociálne služby, 
f) sociálna starostlivosť a charita, 
g) ochrana a tvorba životného prostredia, 
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 

3. Dotáciu poskytnutú podľa čl. 4 ods. 2, písm. a)-d) tohto VZN je možné použiť najmä na: 
a) úhradu výdavkov na dopravu a ubytovanie súvisiace so športovými a kultúrnymi 

podujatiami (preteky, zápasy, súťaže, sústredenia), nájom priestorov a športovísk 
vrátane energií (v nebytových priestoroch), výstroj, materiálno-technické 
vybavenie slúžiace na tréningové, súťažné účely a kultúrne vystúpenia, 

b) vecné ceny (medaily, poháre, diplomy, ktoré slúžia na ocenenie športovcov 
a umelcov, detí a mládeže), 

c) štartovné, registračné poplatky a licenčné poplatky, 
d) výdavky na stravovanie a občerstvenie, vrátane výdavkov na nealkoholické 

nápoje pri športových a kultúrnych akciách, pričom stravovanie musí byť 
zabezpečené výhradne zariadením spoločného stravovania, ktoré má 
na poskytovanie takýchto služieb oprávnenie. 

e) odmeny pre účinkujúcich umelcov, odmeny pre športových trénerov a rozhodcov 
na podujatiach pre deti a mládež, v súlade s platnými predpismi o odmeňovaní 
týchto osôb, pričom tieto odmeny musia byť vyplácané na základe platne 
uzatvorených zmluvných vzťahov v súlade s osobitnými predpismi. 

4. Dotácie nie je možné poskytnúť na: 
a) úhradu miezd, platov a odmien zamestnancov, s výnimkou odmien pre trénerov 

a rozhodcov mládežníckych družstiev, 
b) výdavky na nákup alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov, 
c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch a výdavkov, ktoré 

vznikli pred podaním žiadosti, 
d) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov, 
e) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov, 
f) odmeny pre organizátorov akcií, projektov a podujatí, 
g) nákup darov a suvenírov, 
h) ocenenie účinkujúcich a športovcov, ktoré nesúvisia priamo s podujatím, 
i) na činnosť politických strán alebo hnutí, 
j) na projekty (podujatia) organizované s finančnou účasťou mesta v rámci 

plánovaných projektov (podujatí). 
 

 
TRETIA ČASŤ 

 
Článok 5 

Žiadosť o poskytnutie dotácie 
1. Žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá na predpísanom tlačive 

/príloha č. 1 tohto VZN/. Žiadosť musí obsahovať najmä: 
a) presnú identifikáciu žiadateľa: 

- u fyzických osôb – podnikateľov: meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska, 



- u právnických osôb: názov, označenie a sídlo organizácie v súlade s označením 
v príslušnom registri (napr. obchodný register, živnostenský register, register 
vedený krajským úradom, Ministerstvom vnútra SR a pod.), 

- meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu žiadateľa a podpis, 
- bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa, 
- počet a štruktúra členskej základne; 

b) predmet žiadosti – podrobné uvedenie účelu, na ktorý žiadateľ žiada poskytnutie 
finančných prostriedkov: 
- pri žiadosti o dotáciu na konkrétnu akciu – stručný popis akcie, 
- pri žiadosti o dotáciu na projekt – názov, autor projektu, charakteristika 

projektu, 
- pri žiadosti o podporu pravidelnej činnosti (napr. v prípade športových klubov) 

– uviesť intenzitu činnosti, opísať tréningový proces a účasť na súťažiach; 
c) miesto a čas realizácie konkrétnej akcie, činnosti alebo projektu, 
d) predpokladané náklady na uskutočnenie podujatia/akcie alebo pravidelnej činnosti 

žiadateľa, o ktorej podporu žiada (rozpočet výdavkov akcie/projektu/pravidelnej 
činnosti, tzn. rozpis výdavkových položiek aj s predpokladanými sumami), 

e) výšku požadovanej dotácie, 
f) formu propagácie mesta na konkrétnej akcii, podujatí alebo pri pravidelnej 

činnosti žiadateľa. 
2. K žiadosti žiadateľ predkladá písomné vyhlásenie o týchto skutočnostiach: 

a) o vyrovnaní všetkých daňových a odvodových povinností (daňový úrad, 
poisťovne), 

b) nemá voči mestu a ním zriadeným a založeným organizáciám žiadne záväzky, 
c) nie je v konkurze, v úpadku, v likvidácii, v reštrukturalizácii, nevedie sa proti 

nemu exekučné konanie, 
d) nemá právoplatne uložený trest - zákaz prijímať dotácie alebo subvencie alebo 

pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, 
e) ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie neporušil zákaz nelegálneho 

zamestnávania. 
3. Vyhlásenie podľa čl. 5, ods. 2 možno predložiť na odporúčanom tlačive, ktoré tvorí 

prílohu č. 2 tohto VZN. Vzor čestného vyhlásenia môže byť v budúcnosti v súvislosti 
s novelizáciou právnych predpisov aktualizovaný mimo tohto VZN, pričom najnovšia 
odporúčaná verzia bude zverejnená v príslušnej sekcii na webe mesta. 

4. K žiadosti žiadateľ priloží doklad o zriadení bankového účtu žiadateľa, príp. výpis 
z bankového účtu žiadateľa nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti. 

 
Článok 6 

Postup pri podávaní žiadostí 
1. Mesto zverejní obvyklým spôsobom (úradná tabuľa, webové sídlo, Novobanské noviny) 

možnosť získania dotácie z rozpočtu mesta pre príslušný kalendárny rok. 
2. Žiadosti sa podávajú mestu na predpísanom tlačive, pričom rozhodujúcim dátumom je 

dátum uvedený na odtlačku pečiatky podateľne úradu alebo pošty. 
3. Žiadatelia podávajú žiadosti o poskytnutie dotácie: 

a) v termíne do 30. 09. v kalendárnom roku bezprostredne predchádzajúcom roku, 
v ktorom budú projekt/akciu/činnosť realizovať, 



b) v mimoriadnych prípadoch aj mimo stanoveného termínu uvedeného v čl. 6, ods. 
3 písm. a) za predpokladu, že pridelením dotácie nebudú prekročené príslušné 
výdavkové položky rozpočtu v danom rozpočtovom roku. Za odôvodnené prípady 
sa považuje úloha, udalosť, akcia a podujatie, ktorého realizáciu nebolo možné 
žiadateľom predvídať v stanovenom termíne na podávanie žiadostí. 

4. Zodpovedný zamestnanec mesta základnou finančnou kontrolou overí úplnosť 
a komplexnosť predložených žiadostí a overí, či žiadateľ spĺňa všetky podmienky 
na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta. V prípade, že žiadateľ nesplní podmienky 
na poskytnutie dotácie, bude vyradený z procesu posudzovania. 

5. O doručených žiadostiach, ako aj žiadostiach, ktoré nesplnili podmienky na poskytnutie 
dotácie, informuje zodpovedný zamestnanec (spravidla zapisovateľ komisie) príslušnú 
komisiu mestského zastupiteľstva. 

 
Článok 7 

Prerokovanie žiadostí a spracovanie návrhov na poskytnutie dotácie 
1. Po vykonaní základnej finančnej kontroly zamestnanec mesta bezodkladne postúpi 

žiadosti príslušnému orgánu – komisii zriadenej pri mestskom zastupiteľstve („komisia 
MsZ“), ktorá ich posudzuje a dáva odporúčacie stanovisko orgánu, ktorý má kompetencie 
rozhodnúť o poskytnutí dotácie – primátor, resp. mestské zastupiteľstvo („MsZ“). 

2. Komisia MsZ vydá k žiadostiam stanovisko o odporučení alebo neodporučení schváliť 
poskytnutie dotácie, ktoré bude zapracované v zápisnici zo zasadnutia príslušnej komisie. 
V zápisnici bude spracovaný návrh na rozdelenie dotácií na príslušný rok a to 
s odporúčaním účelu poskytnutia dotácie a výšky dotácie, ktoré predloží na schválenie 
primátorovi mesta, resp. MsZ. 

3. Po odporučení komisie na pridelenie dotácie a následnom schválení dotácie primátorom 
mesta, resp. MsZ, zodpovedný zamestnanec oznámi žiadateľovi schválenie žiadosti, 
vypracuje zmluvu o poskytnutí dotácie, predloží na podpis primátorovi mesta, dohodne 
s prijímateľom termín podpisu, zabezpečí zverejnenie zmlúv a informuje finančné 
oddelenie o záväzku mesta previesť finančné prostriedky na účet prijímateľa dotácie. 

4. V prípade neodporučenia žiadosti príslušnou komisiou MsZ, resp. v prípade neschválenia 
žiadosti orgánom oprávneným rozhodnúť o poskytnutí dotácie oznámi túto skutočnosť 
zamestnanec mesta žiadateľovi. 

 
Článok 8 

Kompetencie pri schvaľovaní dotácií 
1. Pridelenie dotácie v rozpočtovom roku: 

a) do   1 660 eur vrátane schvaľuje primátor mesta, 
b) nad 1 660 eur schvaľuje MsZ. 

 
Článok 9 

Postup pri poskytnutí dotácie 
1. Zodpovedný zamestnanec mesta spracuje písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie (ďalej 

len „zmluva“) medzi mestom a žiadateľom/prijímateľom, ktorému bola schválená dotácia 
a predloží ju na podpis primátorovi mesta. 

2. Zmluva musí obsahovať najmä: 



a) označenie a presnú identifikáciu zmluvných strán (obchodné meno, sídlo, IČO, 
bankové spojenie a číslo bankového účtu), 

b) predmet zmluvy s presne a jednoznačne určeným účelom použitia dotácie, 
c) výšku poskytnutej dotácie, 
d) spôsob a termín vyúčtovania dotácie s rozpočtom mesta, 
e) spôsob zabezpečenia prezentácie a propagácie mesta, 
f) povinnosť prijímateľa dotácie vyúčtovať dotáciu a dodržať termín vyúčtovania 

dotácie, 
g) právo mesta vykonať kontrolu zákonnosti, hospodárnosti, účelovosti 

a efektívnosti použitia dotácie, 
h) povinnosť prijímateľa dotácie vrátiť mestu dotáciu použitú v rozpore s účelom, 

na ktorý bola poskytnutá, alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, do presne stanoveného termínu, 

i) povinnosť prijímateľa dotácie vrátiť mestu zostatok nevyčerpaných finančných 
prostriedkov z dotácie, do presne stanoveného termínu, 

j) ostatné dojednania. 
3. Zodpovedný zamestnanec mesta po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami 

zodpovedá za jej zverejnenie, plnenie, kontrolu a vyhodnotenie zmluvných dojednaní až 
do ukončenia zmluvného vzťahu.  

4. Po zverejnení zmluvy mesto zabezpečí prevod finančných prostriedkov na účet 
prijímateľa dotácie. 

5. Dotácia, poskytnutá prijímateľovi vo viacerých splátkach je považovaná za jednu dotáciu. 
Termíny a podmienky poskytnutia jednotlivých splátok sú zapracované v zmluve. 

 
Článok 10 

Vyúčtovanie dotácie 
1. Prijímateľ dotácie je povinný použiť a vyúčtovať poskytnutú dotáciu v termíne 

stanovenom v zmluve najneskôr však do 30. 11. príslušného rozpočtového roka 
na predpísanom tlačive /príloha č. 3 tohto VZN/. 

2. Výdavky musia byť zdôvodnené, identifikovateľné, kontrolovateľné a dokladované 
faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi, ktoré sú v súlade s platnými právnymi 
predpismi SR. 

3. V odôvodnených prípadoch môže prijímateľ dotácie požiadať o predĺženie termínu 
vyúčtovania, pričom musí doručiť mestu túto žiadosť v termíne najneskôr do 15-tich 
kalendárnych dní pred zmluvne dohodnutým termínom vyúčtovania. 

4. Primátor mesta je oprávnený na základe odôvodnenej žiadosti povoliť predĺženie termínu 
zúčtovania; táto zmena musí byť vždy predmetom dodatku k uzatvorenej zmluve. 

5. Vyúčtovanie dotácie musí obsahovať: 
a) dokumentáciu, ktorou prijímateľ preukázateľným spôsobom doloží (napr. 

fotografie, článok v tlači, propagačných materiáloch a pod.), že aktivita, akcia, 
úloha alebo projekt boli financované z rozpočtu mesta, resp. s jej finančným 
príspevkom, podporou, 

b) kópie všetkých účtovných dokladov (zmluvy, faktúry, príjmové a výdavkové 
pokladničné doklady, bankové výpisy, prezenčné listiny, dodacie listy a iné), 
ktoré preukázateľne, kompletne a správne vydokladujú použitie dotácie 
na schválený účel (podujatie, akciu, pravidelnú činnosť, úlohu) v zmysle 



uzatvorenej zmluvy. Účtovné doklady musia byť čitateľné a označené tak, aby 
bolo zjavné, že boli hradené z dotácie mesta Nová Baňa. 

c) tabuľku vyúčtovania dotácie, v ktorej uvedie číslo dokladu, druh, sumu a dátum 
úhrady výdavku /príloha č. 3 tohto VZN/. 

6. Zodpovedný zamestnanec mesta vykoná administratívnu finančnú kontrolu vyúčtovania 
dotácie, ako aj zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti použitia dotácie 
u prijímateľa dotácie. 

7. Pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly zamestnanci mesta postupujú podľa 
pravidiel vykonávania finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až § 28 zákona č. 357/2015 
Z. z. o finančnej kontrole a audite. 

8. Prijímateľ dotácie, ktorý nepredloží vyúčtovanie dotácie v stanovenom termíne alebo 
použije dotáciu na iný účel ako bol určený v zmluve, je povinný vrátiť poskytnutú 
dotáciu alebo jej časť bezodkladne, resp. v termíne určenom v zmluve a to v prípadoch: 

a) nepredloženia vyúčtovania dotácie v stanovenom termíne, 
b) použitia dotácie alebo jej časti v rozpore so stanoveným účelom, 
c) nepreukázania použitia prostriedkov v súlade s čl. 10 ods. 5 VZN, 
d) nevyčerpania dotácie alebo jej časti v príslušnom rozpočtovom roku, 
e) porušenia podmienok poskytnutia dotácie a povinností vyplývajúcich z tohto 

VZN a zo zmluvy. 
9. V prípade vrátanie dotácie, resp. jej časti pošle prijímateľ dotácie zodpovednému 

zamestnancovi mesta avízo o vrátení prostriedkov /platobný príkaz na úhradu/. 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
 

Článok 11 
Spoločné ustanovenia 

1. Každú zmenu u žiadateľa/prijímateľa dotácie, napr. zmenu sídla organizácie, štatutárneho 
orgánu, bankového účtu a pod., je žiadateľ/prijímateľ dotácie povinný bezodkladne 
písomne oznámiť mestu do 14-tich kalendárnych dní. 

2. Zodpovedný zamestnanec mesta zabezpečí na webovom sídle mesta raz ročne: 
a) zverejnenie zoznamu podaných žiadostí o dotácie, vrátane informácie o ich 

odporučení alebo neodporučení na schválenie od orgánu, ktorý ich posudzoval, 
a to formou zápisnice zo zasadnutia komisie MsZ, 

b) zverejnenie zoznamu poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta, ktorý obsahuje 
najmä identifikáciu prijímateľa dotácie, výšku dotácie a účel, na ktorý bola 
dotácia poskytnutá. 

 
Článok 12 
Vyššia moc 

1. V prípade, že by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov, zmluvné 
strany sa dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných postupoch, týkajúcich sa 
ďalšej realizácie zmluvy. 

2. Pod prípadom vyššej moci sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť 
výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať 
a ovplyvniť pri podpisovaní  Zmluvy o poskytnutí dotácie a ktorá znemožňuje jej 
realizáciu (živelná pohroma, epidémia a pod.). 



Článok 13 
Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

1. Toto VZN bolo prerokované a schválené na zasadnutí MsZ v Novej Bani dňa ............. 
2022, nariadením č. ........./2022 a účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia 
na úradnej tabuli mesta. 

2. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č. 8/2020 zo dňa 16. 09. 2020 
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu. 

 
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 08. 04. 2022  do 24. 04. 2022   
VZN schválené MsZ nariadením č. ............... dňa ................... 
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od ................... do ......................  
VZN nadobúda účinnosť dňa ...................... 
 

 

 

 

 

                                                                                  Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  
                                                                                                  primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli od 08. 04. 2022 do 24. 04. 2022. 
 
Pripomienky k návrhu VZN môžu fyzické a právnické osoby uplatniť do 19. 04. 2022 
písomne, elektronicky alebo ústne na Mestskom úrade, Námestie slobody č.1, 968 01 Nová 
Baňa alebo elektronicky na e-mail: lachka@novabana.sk  

mailto:lachka@novabana.sk


Príloha č. 1 

ŽIADOSŤ 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nová Baňa v zmysle 

VZN č. ....... pre rok 20.... 

A. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI 

Žiadateľ (úplný názov podľa príslušného registra u PO, meno a priezvisko u FO - podnikateľa ): 
 

Sídlo (adresa, PSČ): 
Právna forma: Telefón: e-mail: 
IČO žiadateľa: DIČ: 
Štatutárny zástupca (meno, priezvisko, titul): 
Kontaktná osoba: Telefón: 
Bankové spojenie: Pobočka: 
Číslo účtu: Kód banky: 
  
Počet členov organizácie:  Veková štruktúra členov: 

do 15 rokov: 

15-25 rokov: 

26-62 rokov: 

nad 62 rokov: 

Počet členov v organizácii, ktorí majú 

trvalý pobyt na území mesta Nová Baňa: 

Počet členov v organizácii, ktorí nemajú 
trvalý pobyt na území mesta Nová Baňa: 

B. ÚDAJE O AKCII / O ČINNOSTI 
Názov akcie / druh činnosti: 
 
Predpokladaný termín uskutočnenia – realizácie akcie/činnosti: 
Predpokladané náklady na akciu/činnosť: 
Požadovaná výška dotácie v €: 

 
 

Použitie dotácie na úhradu (uviesť predpokladaný rozpočet na jednotlivé výdavky): 
 
 
Vyhlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie mesta: 
 
 

 
 
 
 



Dobrovoľne a s plnou zodpovednosťou čestne prehlasujem, pre potreby mesta Nová Baňa, 
za účelom predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie, že všetky údaje uvedené v žiadosti 
a v prílohách k žiadosti sú pravdivé a predkladané doklady aktuálne ku dňu podania žiadosti. 
 
 
V ............................, dňa ........................      
 
 
 

...............................................................              
  Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa 
 
 
 
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov: 
 
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi Mestu 
Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00320897 podľa zákona č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytnutie 
osobných údajov je požiadavkou na spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu 
mesta Nová Baňa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas 
so spracúvaním osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí na dobu 10-
tich rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. 
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 22 až § 28 a v § 100 
vyššie citovaného zákona. 
 
 
V ............................, dňa ........................ 
 
 
 …………………………………… 

Podpis  žiadateľa 
(štatutárneho zástupcu) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Povinné prílohy k žiadosti: 
1. Čestné vyhlásenie žiadateľa o dotáciu z rozpočtu mesta Nová Baňa /príloha č. 2/ 
2. Potvrdenie o vedení bankového účtu žiadateľa, príp. výpis z účtu nie starší ako 3 

mesiace ku dňu podania žiadosti. 
 



 
Príloha č. 2 

 
Čestné vyhlásenie žiadateľa o dotáciu z rozpočtu mesta Nová Baňa 

 
Žiadateľ o dotáciu: 
Názov organizácie: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 

svojím podpisom ako žiadateľ alebo ako štatutárny zástupca žiadateľa o dotáciu  
čestne prehlasujem, že žiadateľ dotácie  

 
a) ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie nemá evidované nedoplatky poistného 
na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 
 
b) ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie nemá daňové nedoplatky, 
 
c) ku dňu podania žiadosti o poskytnutí dotácie nemá nesplatené záväzky po lehote 
splatnosti voči mestu Nová Baňa a voči organizáciám zriadeným alebo založeným mestom, 
 
d) ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie nie je voči nemu vedené konkurzné 
konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh 
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 
 
e) ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie nemá právoplatne uložený trest zákazu 
prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu 
poskytovanú z fondov Európskej únie 
 
f) ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie neporušil zákaz nelegálneho 
zamestnávania.  
 
 
 
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý(á) dôsledkov, ktoré by vyplynuli z nepravdivých 
údajov uvedených v tomto čestnom prehlásení. 
 
 
V ............................, dňa ........................       
 
 

...............................................................                     
Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa 

  



Príloha č. 3 
 

Zúčtovanie dotácie poskytnutej mestom Nová Baňa 
 

V súlade so zmluvou č. Kliknutím zadáte text.  o poskytnutí dotácie zo dňa Kliknutím 
zadáte text. 
 
Prijímateľ dotácie  

Názov / meno žiadateľa  

Adresa  

IČO  

Štatutárny zástupca  

Názov projektu (akcie)  

Výška poskytnutej dotácie mestom  

Účel použitia dotácie (musí byť v súlade so 
zmluvou o poskytnutí dotácie)  

Vecné zhodnotenie realizácie projektu/ 
účelu / činnosti a dosiahnutých výsledkov Priložiť na samostatnom liste 

 
V Novej Bani,  dňa Kliknutím zadáte text. 
  
 
 

         ................................................................................... 
                 Podpis štatutárneho zástupcu prijímateľa dotácie 
 
 
Povinné prílohy k  Zúčtovaniu dotácie poskytnutej mestom Nová Baňa  
 
1. Prehľad dokladov predložených k vyúčtovaniu dotácie v členení: 

- poradové číslo 
- číslo dokladu 
- druh výdavku 
- suma 
- spôsob úhrady /hotovosť, bankový prevod – uviesť číslo výpisu z BÚ/ 

    K prehľadu musia byť doložené čitateľné kópie dokladov (účtenky, faktúry, výpisy z účtu 
alebo pokladničné doklady preukazujúce čerpanie dotácie na schválený účel, označené 
textom „Hradené z dotácie mesta Nová Baňa“). 

2. Vecné zhodnotenie realizácie predmetu dotácie. 
3. Dokumentácia o realizácii predmetu dotácie za finančnej podpory mesta Nová Baňa (napr. 

fotografie, propagačné materiály – programy, pozvánky, výstrižky z tlače a pod.). 



Prílohy k zúčtovaniu dotácie: 
 
Výška poskytnutej dotácie mestom Nová Baňa  v EUR:  Kliknutím zadáte text. 
 
Zmluva č. Kliknutím zadáte text.  
 

P.č. Číslo dokladu Druh výdavku Suma v 
EUR 

 

Spôsob 
úhrady 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

  SPOLU:   

  Poskytnutá finančná dotácia:   

  Rozdiel:   

                                                                          
Priložiť fotokópie všetkých zúčtovávaných dokladov: 
 
V Novej Bani, dňa Kliknutím zadáte text. 

............................................................................... 
Podpis štatutárneho zástupcu prijímateľa dotácie 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu:     Správa o hospodárení za rok 2021 v Mestských lesoch spol. s r.o.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Predkladá:  Mgr. MVDr. B. Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa  
 
Spracovateľ:  Ing. Jozef Šmondrk, konateľ spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. 
   PhDr. Alena Karšayová, ekonóm spoločnosti    
 
Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie   

   Dôvodovú správu 

 

    

V Novej Bani, dňa 27. apríla 2022 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

N á v r h   n a   u z n e s e n i e  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
súhlasí: 
  
a/ s účtovnou závierkou spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o.za rok 2021 
 
b/so zúčtovaním straty za r. 2021 vo výške 5 459,25 EUR na účet nerozdelený zisk min. rokov 

  
 

Dôvodová správa 
 
Podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov oddiel 3 §125 
bod (1) Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti, kde jediným 
spoločníkom je mesto a funkciu valného zhromaždenia vykonáva primátor mesta. 
Do jeho pôsobnosti patrí schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie 
o zaúčtovaní straty dosiahnutej v uplynulom účtovnom období na základe súhlasu mestského 
zastupiteľstva. 
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Správa o hospodárení za rok 2021 

 
 
 

Obchodný názov:     Mestské lesy spol. s r.o. 
Sídlo:       Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa 
IČO:       31588182                      
DIČ:       2020478636 
IČ-DPH:      SK2020478636 
Telefón:      045/6856 729 
E mail:       lesynb@gmail.com ,  

mslesy@gmail.com 
Web:       www.lesynb.sk 
IBAN:       SK05 0200 0000 0003 4974 7422 
Právna forma:      Sro 
Dátum vzniku:     01.07.1993 
Základné imanie:     16 597,- Eur 
Spoločník:      100% mesto Nová Baňa, zastúpené 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor 
mesta 

Konateľ spoločnosti:                             Ing. Šmondrk Jozef  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

mailto:lesynb@gmail.com
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Spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. je založená Zakladateľskou listinou spísanej vo forme notárskej 
zápisnice č. N 33/93 Kp, NZ  20/93-Kp zo dňa 17.3.1993 podľa § 27 a 105 zák. č. 513/91 Z.z. 
a následným zápisom do obchodného registra dňa 28.6.1993, odd. Sro, vložka číslo 1296/S. 
 
Hospodárska činnosť 

 
Organizácia svoju podnikateľskú činnosť začala 1.7.1993 
Predmet činnosti: 

• sprostredkovanie obchodu 
• ubytovacie služby v turistických ubytovniach do 10 lôžok 
• kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 
• poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve 
• piliarske práce 
• lesníctvo včítane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo 

ďalšieho predaja. 
 

Pre hospodársku činnosť spoločnosti  bolo dané k obhospodarovaniu 2 635,76 ha. K 31.12.2021 
Mestské lesy spol. s r.o. obhospodarovali 2 635,76 ha. 
 
Orgány spoločnosti k 31.12.2021 
 
A/ Valné zhromaždenie: Mgr. MVDr. B. Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa, jediný spoločník 
B/ Konateľ spoločnosti: Ing. Jozef Šmondrk, Veľká Lehota č. 460, 966 41 
C/ Dozorná rada: 

predseda:  Maroš Marko, Bôrina 6755/18,968 01 Nová Baňa 
členovia:  Anton Medveď, Brezová 1710/6, 968 01 Nová Baňa 

JUDr. Vladislav Lalka Cintorínska 132/35, 968 01 Nová Baňa 
Ing. Karol Tužinský, Šibeničný vrch 1837/12A, 968 01 Nová Baňa 

  Ing. Štefan Havran, Voznica 288, 966 81 Voznica 
 
Zakladateľom  spoločnosti je mesto Nová Baňa, ako jediný spoločník a jeho vklad činil 16 597 EUR. 
 
Počet zamestnancov k 31.12.2021 

Priemerný prepočítaný počet 
zamestnancov 6 

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, z toho: 

6 z toho 1 riadiaci (konateľ), 
4 THP a 1 robotník 

 
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
 Mestské lesy spol. s r.o. pripravili účtovnú závierku za rok 2021 v súlade so zákonom 
o účtovníctve č. 431/2002 v znení neskorších predpisov a postupov účtovania pre podnikateľské 
subjekty v SR. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti 
a ide o riadnu účtovnú závierku. S účtovnou závierkou za rok 2020  a so zúčtovaním straty vo výške 
619,65 EUR súhlasilo Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa na svojom zasadnutí dňa 23.06.2021 
č. uznesenia 72/2021. Valné zhromaždenie a to primátor mesta Nová Baňa Mgr. MVDr. B. Jaďuď, 
MBA schválil účtovnú závierku a súhlasil so zúčtovaním straty v súlade s Obchodným zákonníkom 
a to dňa 29.06.2021 č. uznesenia 7/2021. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady neboli počas 
účtovného obdobia menené. 
  



 3 

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek 
Spôsob ocenenia jednotlivých položiek v účtovníctve (DHM, DNM, DDHM, DDNM, zásoby 
nakupované) je obstarávacou cenou, zásoby vytvorené vlastnou činnosťou skutočnými vlastnými 
priamymi nákladmi vynaloženými na ich výrobu, peňažné prostriedky a ceniny menovitou hodnotou. 
 
Účtovné zásady a zásady hospodárenia 
Mestské lesy spol. s r.o., ktorých zakladateľom je mesto Nová Baňa  hospodárili podľa plánu na rok 
2021 schváleného Valným zhromaždením dňa 11.12.2020 – uznesenie č. 10/2020. 
Mestské lesy spol. s r.o. zabezpečujú odbornú starostlivosť v lesoch v súlade so Zákonom č.326/2005 
Z.z. o lesoch v zmysle platných programov starostlivosti o lesy – PSoL. 
 
Výkon odbornej správy lesov sa uskutočňuje prostredníctvom odborného lesného hospodára, ktorý 
je zároveň konateľom spoločnosti. Od 14.1.2016 je spoločnosť držiteľom medzinárodne uznávaného 
certifikátu PEFC®, ktorý osvedčuje riadny spôsob udržateľného hospodárenia v lesoch. Číslo 
certifikátu PEFC / 23/21-01 potvrdzuje osvedčenie č. 1080/2017. 
 
Rozdelenie lesa 
Súčasný podiel jednotlivých funkčných kategórií lesa na celkovej výmere lesných porastov je 
nasledovný: 
Ochranné lesy 527,45 20,34 
Účelové 26,67 1,03 
Hospodárske 2038,48 78,63 
Porastá plocha 
spolu  2592,6 100 

 
Lesnícke obvody 
Z hľadiska hospodársko-úpravníckych jednotiek je lesný majetok mesta Nová Baňa tvorený jedným 
lesným celkom Nová Baňa a ten sa organizačne člení na tri lesnícke obvody. 
LO 1 Háj 
LO 2 Sedlo 
LO 3 Bukovina 
 
Zloženie lesných porastov 
Drevinové zloženie lesných porastov: 89% - listnaté, 11% - ihličnaté 
Plošné zastúpenie drevín MSL Nová Baňa v % 
 
SM 3,76  
JD 3,34  
BO 2,28  
SC 1,53 10,91% 
DB 19,8  
CR 0,57  
BK 55,75  
HB 7,2  
JV 3,3  
JS 1,3 87,92% 
Ostatné 1,17  
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Plošné zastúpenie drevín 

 
 

Prehľad zásob drevín na MSL Nová Baňa v % 
      
SM 6,32     
JD 5,26     
BO 3,03     
SC 1,63 16,24    
DB 16,64     
CR 0,58     
BK 56,29     
HB 5,29     
JV 2,57     
JS 1,61 82,98    
Ostatné 0,78     

 
Prehľad zásob drevín na MSL Nová Baňa v %
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HLAVNÉ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI 
 1. PESTOVNÁ ČINNOSŤ 
 V rámci pestovnej činnosti boli realizované nasledovné výkony:  

- príprava pôdy pre umelú obnovu lesa a uhadzovanie haluziny, 
- umelá obnova lesa  
- ochrana lesných kultúr proti burine 
- ochrana lesných kultúr proti zveri 
- prerezávky 
- ochrana lesa – monitoring výskytu hmyzích škodcov, 
- ostatné pestovné práce /výrub krov, 
- vyznačovanie ťažby, 

Objem plánovaných nákladov na zabezpečenie úloh v pestovnej činnosti pre rok 2021 vychádzal 
z programu starostlivosti o lesy. Práce boli zamerané na zabezpečenie včasnej obnovy a výchovy 
porastov a zlepšenie zdravotného stavu a odolnosti lesných porastov. Napriek ťažkému krízovému 
obdobiu vzhľadom na pandemickú situáciu sa nepodarilo naplniť plánované úlohy určené v 
programoch starostlivosti o les a úlohy vychádzajúce z aktuálnych požiadaviek porastov. Prehľad 
bilancie nákladov pestovnej činnosti podľa jednotlivých rokov podáva graf. 
 

 
Príprava pôdy pre obnovu a uhadzovanie haluziny 
Príprava pôdy pre obnovu sa realizovala v odôvodnených prípadoch a to na výmere 1,6 ha 
a uhadzovanie haluziny sme vykonávali v rámci samovýroby. Samovýroba predstavuje 4,47 % 
z celkovej výšky ťažby, čo znamená, že sme dokázali náklady v tejto vedľajšej pestovnej činnosti 
ušetriť. 
Zalesňovanie, umelá a prirodzená obnova 
V roku 2021 dosiahla výmera zalesňovania 2,40 ha. Z celkovej obnovovanej plochy dosiahol podiel 
prvého zalesňovania 88% t.j. 2,1 ha, opakovaného zalesňovania 12 % t.j. 0,3 ha. Prirodzené 
zmladenie sme zaevidovali na výmere 2,4 ha čo predstavuje 50% podiel na obnovovanej ploche 
porastov. Náklady na 1 sadenicu, vrátane zalesnenia, dosiahli 0,413 €. Zalesnili sme 15 100 ks 
sadeníc v hodnote 3229,50 EUR. 
Ochrana lesných kultúr proti burine, proti zveri 
Ochrana mladých lesných porastov proti burine sa vykonala vyžínaním na výmere 10,25 ha a ochrana 
proti zveri sa realizovala mechanickou formou- štipce na terminál dreviny na výmere 17,89 ha. 
V roku 2021 sme nepoužívali žiadnu chemickú ochranu proti zveri. 
Prečistky, výseky nežiadúcich drevín a krov 
Bilancované úlohy prerezávok sú na úrovni 37,19 ha, tieto sa nám z dôvodu nedostatku kvalitných 
ľudí nepodarilo naplniť a realizovali sme ich na výmere 34,28 ha čo predstavuje 92,17% z plánovanej 
výmery. Výsek krov a nežiadúcich drevín sme realizovali na ploche 15,42 ha. 
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2. ŤAŽBOVÁ ČINNOSŤ 
V roku 2021 bolo vyťažených v rámci komplexnej výroby dreva spolu 9 007 m3 drevnej 

hmoty, čo predstavuje plnenie plánu voči bilancovanému ročnému etátu plnenie na úrovni 77 %. 

 
Obnovnou ťažbou bolo vyťažených 6 213 m3 drevnej hmoty. Podiel objemu obnovnej ťažby 

na celkovej ťažbe v roku 2021 tak predstavoval 68,97 %. Ročný plán výchovných ťažieb do 50 r. 
565,30 m3 čo predstavuje 23,52 ha a výchovná úmyselná ťažba nad 50 r. 1333,22 m3 na ploche 31,13 
ha.   

 
Náhodná ťažba (kalamita) bola spracovaná v objeme  868,66 m3 , čo je 9,64 % z celkovej 

realizovanej ťažby. Jedná sa o najnižšiu realizovanú náhodnú ťažbu dreva od začiatku platnosti PSoL, 
t.j. od roku 2018.  

Mimoriadna ťažba bola realizovaná v objeme 26,55 m3. Jednalo sa o mimoriadnu ťažbu na 
ulici  školskej v auguste 2021 z dôvodu odstraňovania nebezpečne naklonených stromov prípadne 
život a zdravie ohrozujúcich stromov. 

Samovýroba predstavuje 4,47 % z celkovej výšky ťažby t.j. 402,69 m3. Samovýrobou sa do 
väčšej mieri realizuje ťažba zvyškov hmoty po obnovnej ťažbe, často aj nehrubie a malá časť 
náhodnej ťažby. 

Celkové priemerné náklady komplexnej výroby dreva, vrátane manipulácie na odvoznom 
mieste dosiahli hodnotu 16,42 €/m3 .  
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Odvoz dreva 
Celkovo bolo odvezených 8603,88 m3 drevnej hmoty, z toho bolo 7642,04 m3 dreva odvezených 
vlastnými prostriedkami pri nákladoch 6,80 €/m3. Cudzí nám vykonali práce v rozsahu 961,84 m3 
za 5 841,67 Eur. 
 
3. OBCHOD S DREVOM  

Priame dodávky drevnej hmoty na rok 2021 boli realizované v množstve 8447,90 . Pričom 
priemerné speňaženie sme dosiahli 63,41 Eur, čo predstavuje zlepšenie oproti roku 2020 o 6,90 
Eur/m3. Jedná sa o kumulatívne speňaženie drevnej hmoty. Novým nástrojom na zvyšovanie 
speňaženia drevnej hmoty sú verejné dražby alebo aukcie dreva. V spolupráci s ďalšími neštátnymi 
subjektmi MSL Krupina a OL Sása sme v roku 2021 začali spoluorganizovať tieto verejné aukcie, 
ktoré nám umožňujú čo najefektívnejšie zhodnotenie drevnej suroviny najmä duba. V závere roku 
2021 sme stihli spoločne zorganizovať jednu takúto akciu, kde sme dosiahli slušné ekonomické 
výsledky a položili tak dobrý základ následnej spolupráci. To čo považujem za naozaj kľúčové 
a dôležité je fakt, že prijatím konkrétnych opatrení na zvyšovanie podielu guľatinových sortimentov 
sa nám podarilo v roku 2021 viac ako zdvojnásobiť podiel guľatinových sortimentov a to z 12,68% 
na 25,63%.  
        

Priemerné 
speňaženie 

so 
samovýrobou 

Priemerné 
speňaženie 

bez 
samovýroby  

Ťažba bez 
samovýroby 

Ťažba Ťažba so 
samovýrobou Guľatina Guľatina Guľatina Guľatina 

 
ku,ulatívne m3 2021 m3 2020 % 2021 % 2020 

1 643,07 643,07 651,37 72,66 150,43 21,47 23,98 60,537 € 61,727 € 
2 647,85 1290,92 654,25 74,03 95,26 10,66 19,16 58,074 € 58,626 € 
3 785,73 2076,65 811,85 254,16 180,58 36,13 24,96 59,770 € 60,810 € 
4 637,53 2714,18 704,69 202,45 25,74 35,48 2,93 58,210 € 60,080 € 
5 365,28 3079,46 388,70 116,09 73,1 33,44 10,15 58,794 € 60,701 € 
6 970,76 4050,22 995,33 57,63 15,42 8,04 2,71 58,340 € 60,170 € 
7 792,73 4842,95 811,09 221,67 66,89 26,07 6,85 60,110 € 61,850 € 
8 802,33 5645,28 821,77 166,31 35,97 22,19 4,89 60,998 € 62,703 € 
9 722,05 6367,33 784,69 218,95 128,33 25,44 19,48 61,475 € 63,464 € 

10 1150,1 7517,43 1212,20 313,74 67,33 27,28 14,2 61,230 € 63,940 € 
11 676,03 8193,46 733,77 188,04 82,12 23,17 13,33 60,390 € 62,580 € 
12 410,42 8603,88 436,61 160,13 58,4 38,20 17,30 61,120 € 63,410 € 

SPOLU 8603,88   9006,32 2045,86 979,57         
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Vyhodnotenie verejnej dražby dreva MSL Nová Baňa 
  Drevina  
  Termín aukcie DZ BK Spolu 
Množstvo v m3 29.11.2021-3.12.2021 22,72 22,73 45,45 
Priem speňaženie za m3   367,54 93,44 230,53 
Tržby v Eur   8350,53 2126,79 10477,82 

 
 
 

 
 
 
 
Podiel guľatiny a paliva v m3 MSL Nová Baňa 2010- 2021 
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Vývoj podielu guľatiny a paliva v %  na MSL 2010-2021 
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ODBYT podľa druhu - 2021  
Druh Množstvo v m3 
Listnatá vláknina 3448,13 
Listnatá guľatina 1122,67 
Ihličnatá vláknina  302,93 
Ihličnatá guľatina  875,57 
Ihličnatá žrde 16,62 
Palivová drevo 2681,98 
Samovýroba  402,69 
SPOLU 8850,59 

 Spoločnosť aj naďalej produkuje palivové drevo 
pre občanov Novej Bane a blízkeho okolia. 
Metrovica I. a II. trieda bola spolu 1 432,08 m3 a 
palivo v dĺžkach spolu 1040,25 m3. Štiepané 
listnaté drevo bolo v objeme 176,25m3 (235 
paliet) a štiepané ihličnaté drevo 24,00m3 (32 
paliet) pre sociálne slabších občanov. 
 
ODBYT podľa sortimentu 2021 
Sortiment číslo množstvo v m3 
Buk guľatina  213 1011,63 
Buk vláknina 242 2834,41 
Dub guľatina  213 93,74 
Dub vláknina 242 180,12 
Hrab vláknina  242 166,54 
Jaseň guľatina  213 16,04 
Jaseň vlálnina  242 134,88 
Javor guľatina  213 1,26 
Javor vláknina 242 77,38 
Jelša vláknina 242 4,03 
Agát vláknina 242 8,96 
Cer vláknina  242 38,35 
Brest vláknina  242 3,46 
Smrek/Jedla guľatina  113 811,31 
Smrek/Jedla vláknina 142 293,41 
Smrek/Jedla  bor/sc žrde 131 16,62 
Dúglaska vláknina 142 4,43 
Dúglaska guľatina 113 14,58 
Smrekovec vláknina 142 1,82 
Smrekovec guľatina  113 46,15 
Borovica guľatina 113 3,53 
Borovica vláknina  142 3,27 
Palivo I.-II.trieda  261-262 1432,08 
Palivo džky ihlič. 182 16,64 
Palivo dĺžky list. 282 1023,61 
Palivo konc. odpad List. 272 7,02 
Palivo konc. odpad ihl. 172 2,38 
Palivo štiep. Listnaté 292 176,25 
Palivo štiep. Ihličnaté 192 24 
Samovýroba    402,69 
Odbyt spolu    8447,9 
Zásoby na sklade ES z r. 2020   2,86 
Zásoby na sklade ES r. 2021   158,84 
Ťažba spolu    8603,88 

3448,13

1122,67

302,93

875,57

16,62

2681,98

402,69

ODBYT podľa druhu - 2021

Listnatá vláknina Listnatá guľatina Ihličnatá vláknina

Ihličnatá guľatina Ihličnatá žrde Palivová drevo

Samovýroba
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Plán na rok 2021, skutočnosť, % plnenie a stručný popis 

N Á K L A D Y plán 2021 skutočnosť 
2021 % pln. popis 

spotreba materiálu 

spotreba drogérie 200,00 232,10 116% hygienické, čistiace a dezinfekčné 
potreby do Hájenky Bukovina a MsL 

spotreba minerálnej 
vody, NCHZ 50,00 18,40 37% pitný režim pre zamestnancov podľa 

zákona č. 124/2006 

spotreba kancelárskych 
potrieb 1000,00 711,85 71% bežný kancelársky tovar do kancelárií 

MsL  

spotreba odbornej 
literatúry, novín 200,00 179,61 90% literatúra pre ekonomického pracovníka 

a lesníkov 

reklamné predmety - 
perá MsL Záhradný les 50,00 121,00 242% reklamné predmety pre obchodných 

partnerov  

spotreba materiálu na 
opravu a údržbu 30,00 1440,00 4800% materiál na opravu rampového systému 

spotreba náhradných 
dielov - vozový park 2000,00 1848,03 92% predovšetkým náhradné diely do Tatry 

pre údržbu vo vlastnej réžii 

spotreba materiálu na 
ochranu lesa 500,00 466,44 93% feromónové odparníky, stromový 

balzam a mech.ochrana mladých kultúr 

materiál k manipulácii 
dreva 100,00 397,54 398% styčníkové dosky, I-háky a klince na 

výrobu paliet so štiep.paliv.drevom 

spotreba pohonných 
hmôt 11500,00 10938,72 95% PHM do automobilov vo vlastníctve 

MSL  

spotreba olejov 500,00 306,20 61% oleje, mazacie tuky predovšetkým na 
Tatru, ale aj olej do motorovej píly 

spotreba nemrznúcich 
zmesí, destilov. vody  50,00 34,94 70% zimné a letné zmesi do ostrekovačov 

pre osobné motorové vozidlá 

vlastná spotreba dreva 300,00 0,00 0% nebolo potrebné drevo pre vlastnú 
spotrebu do hájenky Bukovina 

spotreba materiálu do 
33 EUR 300,00 522,31 174% drobný materiál ako vedro, rukavice, 

zmetáčik, rebrík, ochranné sklá a i. 

spotreba DDHM od 33 
-1700 EUR 1500,00 6286,00 419% DDHM uvedený v tabuľke  

spotreba pracovného 
oblečenia 2500,00 2498,12 100% pracovné oblečenie podľa smernice pre  

zamestnancov spoločnosti 

spotreba sadeníc 4000,00 3258,00 81% sadenice buk, dub, jedľa, smrekovec a 
smrek 

spotreba sadeníc 
plantáž Šarvíz 0,00 0,00 0% na základe škody požiarom neboli na 

Šarvíz vysadené žiadne sadenice 

spotreba farieb v 
pestovnej činnosti 300,00 1463,10 488% vyznačovacie spreje 

nadspotreba 
motorových vozidiel 150,00 210,46 140% nadspotreba vypočítaná podľa 

normovanej spotreby do inštalácie GPS 

s p o l u 25 230,00 30 933 123%   
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spotreba energie         
elektrická energia 1250,00 1855,76 148% spotreba v kanceláriách MsL - el. 

energia, voda, teplo, v háj. Bukovina - 
el. energia, voda, ekohrášok a v budove 
Zvonička - el. energia 

palivo ekohrášok 900,00 731,86 81% 
vodné, stočné 200,00 161,45 81% 
teplo 1500,00 1351,77 90% 
s p o l u 3 850,00 4 100,84 107%   
      
opravy a údržba 
opravy a údržby budov 100,00 6471,69 6472% opravy a údržba budov a vozvého parku 

popísaná nižšie v textovej časti opravy vozového parku 3000,00 11682,98 389% 
s p o l u 3 100,00 18 154,67 586%   
     
cestovné  

cestovné v rámci limitu 100,00 0,00 0% nebolo možné využiť nakoľko školenia 
boli online 

s p o l u 100,00 0,00 0%   
     
náklady na reprezentáciu 
náklady na 
reprezentáciu 200,00 148,42 74% občerstvenie pre odberateľov, 

dodávateľov a na zasadnutia VZ 

s p o l u 200,00 148,42 74%   
  

   
ostatné služby 

služby nemateriálnej 
povahy 10000,00 10053,01 101% 

požiarny technik, registratúra a GDPR, 
prístup na účtovné portály, kontroly a 
revízie 

podpora software 2700,00 4031,47 149% účtovný a lesnícky program, služby 
inštalácie nového programu 

webstránka 2400,00 1800,00 75% tvorba web stránky www.lesynb.sk 

poštovné 200,00 189,95 95% spotreba poštových nákladov na listy - 
predovšetkým faktúry 

telefóny 1000,00 1224,56 122% telefónne poplatky pre spoločnosť 
vrátane internetu a mobilných paušálov 

odborné semináre - 
školenia 400,00 846,68 212% školenia pre lesníkov, pre ekonóma 

spoločnosti aj pre vodiča 
cesty, posyp, údržba 15000,00 21175,80 141% cesty popísané nižšie v textovej časti 

ťažbové práce 130000,00 147849,61 114% ťažba, výroba metrovice a štiepaných 
paliet palivového dreva. 

nákladná doprava, 
cudzie autá 500,00 5841,67 1168% prenájom cudzej dopravy počas doby 

opravy Tatry - zlomený drapák 

pestovné práce 26000,00 18064,10 69% zalesňovanie, ochrana, uhadzovanie, 
hygiéna a výseky nežiadúcich drevín 

projekty, certifikácia 
lesov 200,00 197,01 99% certifikácia STRED z LESY SR, š.p. 

verejné obstarávanie 1000,00 0,00 0% verejné obstarávanie bolo vykonané 
interne v réžii spoločnosti 
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služby - plantáž 2300,00 0,00 0% na základe škody požiarom neboli na 
Šarvíz vykonané žiadne služby 

audítorské služby 700,00 700,00 100% audit účtovnej závierky za rok 2020 

právne služby 500,00 484,11 97% 
právne služby v exekúciách 
spoločnosti, overenie v RPVS a zmena 
ORSR 

provízia za sprostred. 
ubytovania 100,00 0,00 0% neboli využívané služby cez rezervačný 

portál Booking.com 

služby - záhradný les 1000,00 0,00 0% 
 neboli potrebné externé služby 
nakoľko spoločnosť zamestnala 
dohodára 

nájomné mestu N. 
Baňa za priestory 5200,00 4953,52 95% nájomné za kancelárske priestory a 

garáže 

nájomné, nehnuteľ. 
mestu N. Baňa 75000,00 100000,00 133% nájomné mestu za lesné pozemky 

nájom TS - Bencalor a 
parkovanie Tatra 100,00 160,00 160% nájom za používanie nadzemnej nádrže 

BENCALOR a parkovanie na TS 

nájom pracovného 
stroja 0,00 682,00 682% nájom pracovného stroja od TS 

využívané vodičom MsL 

s p o l u 274 300,00 318 253,49 116%   
  

   
mzdové náklady 
hrubé mzdy 102000,00 106644,11 105% 

Hrubé mzdy tvorili mzdy zamestnancov 
na TPP a vodiča tatry. Od 1.5.2021 
zmenila spoločnosť konateľa a  v 
mesiaci 6/2021 sa do pracovného 
kolektívu prijal zamestnanec na 
zastupovanie počas PN, neskôr obsadil 
funkciu lesníka na úsek LO2. Počas 
roka spoločnosť zamestnala 2 
dohodárov jedného na vyznačovanie 
ťažby a jedného na starostlivosť o 
záhradný les. K daným mzdám 
prislúcha  zákonné poistenie a tvorba 
socialneho fondu. 

odmeny orgánom 
spoločnosti 3000,00 2438,00 81% 

zákonné sociálne 
poistenie 35750,00 38034,77 106% 

ostatné sociálne 
poistenie 1500,00 2031,26 135% 

zákonné sociálne 
náklady 3500,00 2974,40 85% 

ochranné pomôcky 
respirátory, covid testy 0,00 115,23 115% 

sociálny fond 2000,00 508,35 25% 
s p o l u 147 750,00 152 746,12 103%   
     
dane a poplatky 
daň z motorových 
vozidiel 1850,00 1699,05 92% daň podľa zákona č. 361/2014 Z.z. o 

dani z motorových vozidiel 
daň za ubytovaných 
v háj. Bukovina 150,00 115,15 77% daň za ubytovaných vypočítaná podľa 

počtu ubytovaných  

poplatky - kolky, 
životné prostredie 400,00 631,07 158% 

miestne poplatky za KO a drobné 
stavby, za znečistenie ovzdušia, konc. 
poplatky a i. 

s p o l u 2 400,00 2 445,27 102%   
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iné náklady na hospodársku činnosť 

dar 2000,00 707,53 35% peňažné a nepeňažné dary pre 
občianske združenia a Mesto  

ostatné pokuty a penále 0,00   0% počas roka neboli účtované žiadne 
pokuty a penále 

tvorba opravných 
položiek 
k pohľadávkam 

1000,00 -172,20 -17% k pohľadávkam o obch. styku sú podľa 
zákona tvorené, no úhradou sú zrušené 

Zaokruhlenie                   0,00 0,20 0% automatické centové zaokrúhlenie pri 
vystavení odberateľských faktúr 

poplatky, členské 120,00 120,00 100% poplatok za členstvo v Oblastnej 
organizácii GRON 

ost.prevádzkové 
náklady 0,00 179,99 180% refakturácia poškodenej pneumatiky pri 

prenájme stroja od TS. 
poistenie automobilov, 
LS, majetku 5500,00 5296,22 96% poistenie nehm. majetku, automobilov a 

lesníkov ako členov les. stráže 

manká a škody 0,00 20918,00 20918% manká a škody popísané nižšie v 
textovej časti 

s p o l u 8 620,00 27 049,74 314%   
     
odpisy  

odpisy DHM, DNM 5000,00 5152,80 103% 
odpisy podľa odpisového plánu v 
súlade so z. o dani z príjmov a z. o 
účtovníctve 

s p o l u 5 000,00 5 152,80 103%   
     
finančné náklady 

kurzové straty 0,00 0,00 0% počas rok a neboli účtované žiadne 
kurzové straty 

poplatky banke 550,00 470,48 86% poplatky banke za služby k bank. 
účtom 

s p o l u 550,00 470,48 86%   
     
daň z príjmu a úrokov 
daň z úrokov 
bankových účtov 10,00 1,04 

  
daň z úroku na termínovanom účte 
rezervného fondu. 

s p o l u 10,00 1,04 10%   
  

   
spolu náklady 471 110,00 559455,69 119%   
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V Ý N O S Y plán 2021 skutočnosť 
2021 % pln. popis 

 

tržby za vlastné výrobky 
tržby za drevo, 
samovýrobu  460000,00 539971,84 117% štruktúra tržieb popísaná v 

predchádzajúcom texte v odbyte 

tržby za drevo - export 0,00 978,89 979% export do zahraničia sa uskutočnil na 
základe vyhodnotenia aukcie 

tržby za vianočné 
stromčeky 1100,00 1885,00 171% predalo sa 91 ks vianočných 

stromčekov 
s p o l u 461 100,00 542 835,73 118%   
    

 
tržby z predaja služieb 

tržby za služby v 
hájenke Bukovina 5000,00 3454,98 69% 

tržby za ubytovanie boli obmedzené na 
základe nariadenia vlády, pričom 
ubytovacie zariadenie bolo 6 mesiacov 
uzatvorené. 

s p o l u 5 000,00 3 454,98 69%   
    

 
zmena stavu vnútroorganizačných zásob 
zmena stavu nedokon. 
výroby (plantáž) 2300,00 0,00 0% na základe škody požiarom neboli na 

Šarvíz žiadne náklady  / výnosy 

zmena stavu výrobkov, 
ES 0,00 3076,49 3076% Zásoby drevnej hmoty k 31.12.2021 na 

ES v množstve 158,84m3.  

s p o l u 2 300,00 3 076,49 134%   
    

 
aktivácia 
aktivácia materiálu 
(vlastná spotreba) 300,00 0,00 0% nebolo potrebné drevo pre vlastnú 

spotrebu do hájenky Bukovina 

aktivácia vnútropodn. 
služieb (dar) 300,00 165,54 55% darovaná drevná hmota pre Mesto N. 

Baňa pre rozvoj cestovného ruchu 

s p o l u 600,00 165,54 28%   
    

 
ostatné pokuty penále a úroky 
pokuty, penále a úroky 0 272,71 273% úroky za neuhradenú faktúru  
s p o l u 0 272,71 273%   
     
ostatné výnosy  

ostatné výnosy  0,00 0,02 0% centové zaokrúhlenie pri vystavení 
faktúr 

ostatné výnosy z hosp. 
činnosti   784,13 784% vyúčtovanie exekúcie a úhrada krádeže 

drevnej hmoty 

dotácia PPA - sadenice 4000,00 3229,50 81% rozúčtovanie dotácie vo vecnej a 
časovej súvislosti s nákladmi 

ostatné výnosy/škoda 
spôsobená zverou 100,00 171,86 172% škody spôsobené zverou na lesných 

porastoch 
s p o l u 4 100,00 4 185,51 102%   
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úroky, zisky 
finančné výnosy, 
bankové úroky  10 5,48 55% úrok na termínovanom účte rezervného 

fondu. 
s p o l u 10 5,48 55%   

     
spolu výnosy 473 110,00 553 996,44 117%  
  

   
náklady            471 110 559 455,69 119%  
výnosy         473 110 553 996,44 117%  
HV    2 000 -5 459,25    

 
Náklady vybraných položiek 
 
Opravy a údržba 
 
Spoločnosť v roku 2021 investovala do údržby prenajatých priestorov na Bernolákovej ul. 36/11. 
Opravy a údržba pozostávali z výmeny podláh a maľovania interiéru. V rámci majetku vymenila 
spoločnosť aj kancelársky nábytok.      
V rámci opráv vozového parku prevládali opravy predovšetkým nákladného vozidla T 815 - 
hydraulická ruka /výmena drapáka/, výmena štartéra a prezutie pneumatík a nevyhnutné opravy 
osobných automobilov. Počas celého roka sa automobily vysávali a čistili. 
 
Zlomená časť drapáka na hydraulickej ruke  

 
 

 
Cesty a údržba 
              
Údržba lesných ciest a zvážnic sa vykonávala podľa potreby zapožičanou technikou od TS MNB 
alebo dodávateľsky. Údržba sa sústredila na opravu povodňami zničených ciest a zvážnic z mája 2021 
a čistenie priepustov a spevňovanie odvozných miest. Jednalo sa predovšetkým o cesty v Zajačej 
doline, cesta na Kolibu  a Studené stoky, ďalej silno poškodená cesta do Banskej doliny. Tieto opravy 
sme realizovali s rôznymi dodávateľmi a vyskúšali sme rôzne technológie opráv. V Ďalšom roku 
budeme s najlepšími spolupracovať aj ďalej.  Na opravu ciest sme minuli 21 176,80 Eur.  
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Škoda na cestách v Banskej a Zajačej doline     

 
 

 
Manká a škody   
          
V roku 2021 boli pravidelne vykonávané požiarne kontroly. V zmysle predpisov a noriem sa konali 
pravidelné revízie elektroinštalácie, bleskozvodov, komínov a hasiacich prístrojov. Počas 
vegetačného obdobia vzhľadom na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru v lesných porastoch 
(vypaľovanie trávy, zvýšený pohyb turistov a pod.) boli prijaté opatrenia na zamedzenie vzniku 
požiaru. Vykonávala sa hliadková činnosť. Napriek nastaveným opatreniam sme apríli 2021 
zaznamenali požiar v lokalite Predný Šarvíz na plantáži vianočných stromčekov. Spôsobená škoda 
bola vo výške 20 495,71 Eur. Poškodené boli 2/3 plochy plantáže. Škodu sa polícii napriek úsiliu 
nepodarilo objasniť. V roku sme zaznamenali aj krádež drevnej hmoty, ktorá bola políciou objasnená 
a škoda následne spoločnosti uhradená páchateľom. 
 
Zhorená plantáž 4/2021 
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HÁJENKA BUKOVINA 
 Mestské lesy spol. s r.o. prevádzkujú turistickú ubytovňu „hájenka Bukovina“ od 
02.04.2000. Je určená na celoročné poskytovanie ubytovacích služieb a poskytuje 8 stálych lôžok a 2 
prístelky. V roku 2021 ovplyvnilo ubytovanie situácia s coronavírusom, nakoľko na základe 
nariadenia vlády bolo ubytovacie zariadenie v mesiacoch január – apríl a november – december 
uzatvorené, čo ovplyvnilo počet ubytovaných a teda aj výnosy spoločnosti. 
 

N Á K L A D Y EUR  
spotreba materiálu   

spotreba drogérie 91,77 
Toaletné, hygienické a čistiace 
prostriedky pre ubytovaných.  

spotreba materiálu do 33 EUR   40,25 
Drobný spotrebný materiál do kuchyne 
a ku krbu 

DDHM do 1700 EUR 199,17 Chladnička  
s p o l u  331,19  
spotreba energie   
elektrická energia 760,53 

energie v hájenke Bukovina. palivo ekohrášok 731,86 
vodné, stočné 69,32 
s p o l u  1 561,71  
ostatné služby   
služby nemateriálnej povahy 2 082,11 čistiace a upratovacie práce, revízie 
výkony spojov 140,04 pevná linka v hájenke Bukovina 
s p o l u  2 222,15  
ostatné dane a poplatky   
daň za ubytovaných 115,15 daň vypočítaná z počtu ubytovaných 
koncesionárske poplatky 39,84 konces. poplatky za RTVS 
poplatok za znečisťovanie 
ovzdušia 89,76 

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia, 
komunál. odpady a drobný stav. odpad 

s p o l u  244,75  
poistenie majetku    

poistenie majetku  758,03 
Poistenie majetku a poistenie za 
environmentálne škody 

s p o l u  758,03  
odpisy    
odpisy DHM 96,00 Technické zhodnotenie – krb v hájenke. 
s p o l u  96,00  
spolu náklady 5213,83  

   
V Ý N O S Y EUR  
tržby z predaja služieb    
tržby za služby v hájenke 
Bukovina 3 454,98 

Počet ubytovaných v roku 2021 bol 168 
a počet prenocovaní 329. 

s p o l u 3 454,98  
   
Spolu náklady 5 213,83  
Spolu výnosy 3 454,98  
Strata v EUR - 1 758,85 -  
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Výkaz ziskov a strát v EUR /v skrátenom rozsahu/ 
    skutočnosť 
  č.r. k 31.12.2021 k 31.12.2020 
Čistý obrat 1 546 291 461 666 
Výnosy z hospodárskej činnosti /spolu/ 2 553 991 470 456 
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607)  3 0 0 
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 542 836 456 115 
III. Tržby z predaja služieb (602,606) 5 3 455 5 551 
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (61)  6 3076 819 
V. Aktivácia (62)  7 166 633 
VI. Tržby z predaja dlhod.nehm. a hmot.majetku a materiálu 
(641,642)  8 0 108 
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (645,648) 9 4 458 7 230 
        
Náklady na hosp.činnosť 
r.11+r.12+r.13+r.14+r.15+r.20+r.21+r.25 10 558 984 470 564 
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504,507)  11 0 0 
B. Spotreba mat., energie a ostat. neskladov. dodávok (501,502)  12 35 034 32 883 
C. Opravné položky k zásobám (+/-) (505)  13 0 0 
D. Služby ( 51)  14 336 556 271 510 
E. Osobné náklady (r.16 až r.19)  15 152 746 149 323 
E.1. Mzdové náklady (521,522)  16 106 644 102 584 
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)  17 2 438 2 263 
3. Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)  18 40 066 38 623 
4. Sociálne náklady (527,528)  19 3 598 5 853 
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53)  20 2 445 2 356 
        
G. Odpisy a opravné položky k DNM a DHM (r.22 )  21 5 153 7 166 
G.1. Odpisy DNM a DHM (551)  22 5 153 7 166 
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 -172 -359 
J. Ostatné náklady na hosp. činnosť (543,544,545,546,548,549)  26 27 222 7 685 
        
*** Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti (+/-) (r.02 - r.10)  27 -4 993 -108 
        
* Pridaná hodnota 28 177 943 158 725 
        
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r.39 29 5 5 
2.Ostatné výnosové úroky (662A)  41 5 5 
        
** Náklady na finančnú činnosť spolu 
r.46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54 45 470 516 
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568) 54 470 516 
  55 -465 -511 
*** Výsledok hospodárenia z fin. činnosti (+/-) (r.29 - r.45) 56 -5 458 -619 
        
**** Výsledok hospodárenia za ÚO pred zdanením (+/-) 
(r.27+r.55)  57 1 1 
        
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)  58 1 1 
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 59 0 0 
        
**** Výsledok hospodárenia za ÚO po zdanení (+/-) (r.56-r.57-
r.60) 61 -5 459 -620 
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Súvaha v EUR /v skrátenom rozsahu/ 

A K T Í V A čr brutto korekcia 
Netto 
2021 

Netto 
2020 

Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74 1 338744 188295 150449 131653 
            
Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2 227635 185713 41922 24395 
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až 10) 3 17316 9134 8182 3333 
Softvér (013) - /073,091A/ 5 13189 7864 5325 0 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019,01X) - 8 4127 1270 2857 3333 
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až 20) 11 210319 176579 33740 21062 
Stavby (021) - /081,092A/ 13 15549 11434 4115 4256 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut.vecí (022) -/082/ 14 174546 165145 9401 13706 
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18 20224 0 20224 3100 
            
Obežný majetok r. 34 + r. 53 + r. 66 + r.71 33 105669 2582 103087 101341 
Zásoby súčet (r. 35 až 40) 34 16382 0 16382 32683 
Materiál (112,119,11X) 35 2669 0 2669 1895 
Nedokončená výroba a polotovary vl.výroby 
(121,122,12X)  36 10248 0 10248 30744 
Výrobky (123)  37 2740 0 2740 44 
Tovar (132) 39 725 0 725 0 
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 57 + r.63 + r.65) 53 17862 2582 15280 4504 
Ost.pohľadávky z obch.styku (311,314,315,31X) - /391/ 57 16585 2582 14003 4228 
Daňové pohľadávky a dotácie (341,342,343,345,346,347) 
- /391/ 63 893 0 893 276 
Iné pohľadávky 65 384 0 384 0 
Finančné účty r. 72 + r. 73 71 71425 0 71425 64154 
Peniaze (211,213 ,21X) 72 3178 0 3178 610 
Účty v bankách (221A,22X+/-261) 73 68247 0 68247 63544 
            
Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74 5440 0 5440 5917 
Náklady budúcich období krátkodobé (381) 76 5440 0 5440 5917 
           

P A S Í V A           
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + 
r.101 + r.141 79 150449 0 150449 131653 
Vlastné imanie  80 88550 0 88550 94009 
Základné imanie (411) 81 16597 0 16597 16597 
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417) 87 9723 0 9723 9723 
Výsledok hospodárenia minulých rokov (nerozdelený 
zisk) 97 67689 0 67689 68309 
Výsl.hos.za účt.obd.po zd. 100 -5459 0 -5459 -620 
Záväzky r.102 + r.118 + r.121 + r.122 + r.136 + r.r.139 
+ r.140 101 50067 0 50067 22582 
Dlhodobé záväzky / soc. fond 102 146 0 146 461 
Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 131 až r. 135) 122 43244 0 43244 17921 
Záväzky z obchodného styku súčet (321,324,325,32X) 123 30243 0 30243 4137 
Záväzky voči zamestnancom (331,333,33X) 131 6519 0 6519 5668 
Záväzky zo sociálneho poistenia (336) 132 4904 0 4904 4160 
Daňové záväzky a dotácie (342) 133 1223 0 1223 3766 
Iné záväzky (379,) 135 355 0 355 190 
Krátkodobé rezervy / Zákonné rezervy (323) 136 6677 0 6677 4200 
            
Časové rozlíšenie súčet 141 11832 0 11832 15062 
Výnosy budúcich období dlhodobé 144 11832 0 11832 15062 
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Správa inventarizácie 
AKTÍVA  na strane súvahy 
A. I. Dlhodobý nehmotný majetok 

účet názov účtu stav k 1.1.2021 prírastok úbytok stav k 31.12.2021 
013 10 software 7 632,88 5556,00  13188,88 
019 10 lesný hosp. plán 4 126,90    4 126,90 

 
Dlhodobý nehmotný majetok spolu 17 315,78 EUR. 
 
A. II. Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný 

účet názov účtu stav k 1.1.2021 prírastok úbytok stav k 31.12.2021 
021 10 stavby 15 549,35   15 549,35 
022 10 stroje a zariadenia 11 598,00   11 598,00 
022 20 dopr. prostriedky 160 005,34   160 005,34 
022 30 inventár 5 121,03  2178,02  2943,01 

 
Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný spolu 190 095,70 EUR. 
 
Na účte dlhodobého nehmotného majetku sme zaznamenali prírastok lesníckeho softvéru Výroba. Na 
účte dlhodobého hmotného majetku sme neznamenali prírastok ale zaznamenali sme úbytok pri údržbe 
priestorov bol vyradený inventár.  
 
B. I. Zásoby 

 
účet názov účtu stav k 31.12.2021 
112 10 materiál na sklade 2 669,45 
121 10 nedokončená  výroba 10 247,86 
123 10 Výrobky – zásoby drev.hmoty 2 740,27 
132 10 Tovar - zakúpený 725,00 

 Inventúra drevných zásob sa konala k 31.12.2021 v nasledovných lesníckych obvodoch LO1, LO2, 
LO3. Na jednotlivých odvozných miestach neboli žiadne zásoby drevnej hmoty, zásoba na expedičnom sklade 
bola 158,84 m3 v hodnote 2 740,27 EUR. 
 Na zásobách na sklade boli zostatky nafty v Bencalore, PHL v jednotlivých motorových vozidlách, 
autosúčiastky k TATRE T815, požiarne náradie a ochranné prilby. 

V nedokončenej výrobe sú práce a sadenice uskutočňované na plantáži Šarvíz aj za predchádzajúce 
roky. Tento rok na plantáži Šarvíz vznikol požiar pri ktorom 2/3 platnáže boli zničené. Dané zásoby boli 
odúčtované  na účet manká a škody a iné práce neboli vykonávané. Zakúpený tovar sú  kľúče od nového 
rampového systému na rampách v lesných porastoch. Pri inventúre skladových zásob neboli zistené žiadne 
rozdiely, administratívne alebo skutočné.  
 
Zásoby spolu 16 382,58  EUR. 
 
B. III. Krátkodobé pohľadávky 

účet názov účtu stav k 31.12.2021 
311 10 pohľadávky z obchod. styku 14 376,23 
311 90 pohľadávky v riešení u exek. 1853,40 
314 10 poskytnuté preddavky 355,00 
391 10 opravná položka k pohľad. -2 582,15 
343 30 Pohľadávka k DPH 893,07 

 
 Pohľadávky z obchodného styku za organizáciu predstavujú  16 584,63 EUR. Pohľadávky po lehote 
splatnosti sa riešia upomienkami, splátkami, sú u exekútora  a väčšina  z nich bola uhradená na začiatku v roku 
2022. Hodnotu pohľadávok zvyšujú poskytnuté preddavky - palubná jednotka TATRA T815 a karta na 
umývanie, spolu vo výške 55,00 EUR a záloha za knihy.K pohľadávkam boli vytvorené opravné položky vo 
výške 254,25 EUR a zrušené opravné položky úhradou vo výške 426,45. Opravné položky za  predchádzajúce 
roky sú k 31.12.2021 vo výške 2582,15 EUR.  
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Daňová pohľadávka vznikla na základe nadmerného odpočtu DPH za mesiac december 2021 z vo 
výške 893,07 EUR. Bola vyrovnaná s vlastnou daňovou povinnosťou v mesiaci január 2022. 
  
Krátkodobé pohľadávky spolu 16 584,63   – 2 582,15 = 14 002,48 EUR. 
 
B. V. Finančné účty 

účet názov účtu stav k 31.12.2021 
211 10 Pokladňa valutová 0,12 
211 11 pokladňa 51,36 
213 10 stravné lístky 3 112,00 
213 20 známky 14,30 
221 10 bežný účet 57 170,54 
221 18 termín. účet - rezervný fond 10 964,91 
221 50 sociálny fond 113,74 
261 10 peniaze na ceste -2,62 

 
Finančné účty spolu 71 424,35 EUR. 
 
B. Obežný majetok spolu 105 668,48 – 2 582,15 =  103 086,33 EUR. 
 
C.2. Náklady budúcich období rok 2021 

účet názov účtu stav k 31.12.2021 
381 10 poistenie áut, majetku a LS   3 044,29 
381 20 Odb. lit., doména, prístupy  1 119,75 
381 30 telefónne poplatky  37,24 
381 40 nájomné mestu Nová Baňa 1 238,38 

 
Náklady budúcich období predstavujú náklady, ktoré patria do roku 2022. Ide o poistenie áut, prívesného 
vozíka, majetku MsL a hájenky Bukovina, zamestnancov (lesníkov LS), odborná literatúra, predplatné Les 
a letokruhy, prístup na portál daňové a mzdové centrum, Doména lesynb, kancelársky materiál, telefónne 
poplatky a nájomné mestu Nová Baňa za priestory na Bernolákovej ulici (kancelárie, garáže).    
 
C.  Časové rozlíšenie nákladov spolu 5 439,66 EUR. 
 
PASÍVA 
 
A. Vlastné imanie  

    účet názov účtu stav k 31.12.2021 
411 10  základné imanie 16 597,00 
421 22 zákonný prídel do RF 9 722,50 
428 00 nerozd. zisk minulých rokov 67 689,438 
 hosp.výsledok po zdanení -5 459,25 

 
Vlastné imanie spolu 88 549,68 EUR. 
 
B. I. Dlhodobé záväzky  

účet názov účtu stav k 31.12.2021 
472 10 záväzky zo soc. fondu                                    146,01 

 
Dlhodobé záväzky vo výške 146,01 EUR. 
 
B. IV. Krátkodobé záväzky                

účet názov stav k 31.12.2021 
321 10 záväzky z obchod. styku 28 938,80 
325 15  ostatné záväzky  78,10 
326 10 nevyfakt. dodávky, energie 1 202,08 
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326 20 nevyfakt. dodávky, telefóny 23,76 
331 10 zamestnanci, mzdy 6 519,09 
336 10-40 zúčt. s inšt. soc. zabezpeč. 4 903,66 
342 10 daň zo závislej činnosti 1088,65 
345 10 daň za ubytov. háj. Bukovina 12,95 
345 30 daň z motorových vozidiel 121,00 
379 50 Iné záväzky – splat.tel. 355,00 

 
          Krátkodobé záväzky tvoria záväzky z obchodného styku (dodávatelia) v lehote splatnosti,  stravné lístky 
zamestnancov, poistenie mot.vozidla, nevyfakturované dodávky energií (elektrická energia MsL Bernolákova 
ulica - garáže, kancelárie, elektrická energia, el. energia Zvonička, voda hájenka Bukovina), telefónnych 
poplatkov, mzdy zamestnancov 12/2021, zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia 12/2021, daň zo  závislej  
činnosti 12/2021, daň za ubytovaných (hájenka Bukovina) za IV.Q.2021, daň z motorových vozidiel a splátky 
za mobilné telefóny.    
 
Krátkodobé záväzky vo výške 43 243,09 EUR. 
 
B. V. Rezervy zákonné krátkodobé 

účet názov účtu stav k 31.12.2021 
323 10 rezerva na nevyč. dovolenky 6 677,28 

           Rezervy tvoria nevyčerpané dovolenky za rok 2021 čerpané v roku 2022. Mzdy 4 938,93 EUR 
a odvody 1 738,35 EUR. 
 
Rezervy zákonné krátkodobé spolu 6 677,28  EUR. 
 
B.  Záväzky spolu 50 066,38 EUR.  
 
C3. Výnosy budúcich období 

účet názov účtu stav k 31.12.2021 
384 10 Výnosy budúcich období 11 832,39 

 
Výnosy budúcich období predstavujú dotáciu poskytnutú Ministerstvom pôdohospodárstva 

prostredníctvom PPA na plnenie mimoprodukčných funkcií lesa v roku 2018, ktorej výška bola 51 442,00 
EUR a je postupne rozpúšťaná voči výnosom vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi vo výške 3 229,50 
EUR za rok 2021 a dotácia od Oblastnej organizácie cestovného ruchu vo výške 3 000,00 EUR.   

 
         Hospodársky výsledok  za účtovné obdobie 2021 po zdanení je strata –5 459,25 EUR. 
 
Majetok inventarizovaný na podsúvahových účtoch 
 
Prenajatý majetok 

Účet Názov stav k 31.12.2021 
705 10 lesný pôdny fond 4 202 592,00 
705 40 hájenka Bukovina 47 231,46 
705 45 Budova Zvonička 0,00 
705 50 pozemky 33 336,12 
705 60 Banská dolina 1 111,13 
705 70 plantáž Šarvíz 16 300,44 
705 80 sklad drevnej hmoty ES 10 557,60 
705 90 DDHM a DDNM v použ. 48 342,99 

 
Prenajatý majetok spolu 4 359 471,74 EUR. 
 
 V priebehu roka 2021 sme evidovali na účte DDHM a DDNM sme zaznamenali prírastky z dôvodu 
zlepšenia materiálneho vybavenia lesníkov  a úbytky prevažne z dôvodu údržby prenajatých priestorov na 
Bernolákovej 36/11 v sídle spoločnosti. 
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Prírastky v roku 2021 na DDHM boli nasledovné:  
 
chladnička - ZANUSSI Tlačiareň Cashino PTP 
Ventilátor - TATRA - 2 ks x 112,50 EUR Tlačiareň Cashino PTP 
Zálohovanie PC Kľúčová skrinka SK36 
Riadiaca jednotka GPS - TATRA Kladivo na I - háky 
Riadiaca jednotka GPS - VITARA Kladivo na I - háky 
Mobilný telefón - SAMSUNG Xcover 5 Kladivo na I - háky 
Mobilný telefón - SAMSUNG Xcover 5 priemerka 80 cm 
Mobilný telefón - SAMSUNG Xcover 5 Motorová píla 
Laminátor Sada kľúčov - PROXXON 
tablet Samsung TAB Active 3   Sada kľúčov - očkoploché 
tablet Samsung TAB Active 3   Pásmo SPENCER 15m 
tablet Samsung TAB Active 3   Pásmo SPENCER 15m 
Ochranné púzdro na tablet  Kávovar DeLonghi 
Ochranné púzdro na tablet  Fotopasca WELLTAR 7330 MM 
Ochranné púzdro na tablet  Fotopasca WELLTAR 7330 MM 
Tlačiareň Cashino PTP Fotopasca WELLTAR 7330 MM 

 
Prírastky na DDHM  v používaní predstavujú 6 285,16 EUR. 
        
Úbytky v roku 2021 na DDHM boli nasledovné: 
 
hodiny CITIZEN stolička VELENCIA 
stolík COLOR stolička VELENCIA 
kontajner  4 zásuv. digestor DOMOSS 
stôl kancelársky fax 
chladnička vysávač ROWENTA 
teplovzdušná krb. pec priemerka 
stôl kancelársky priemerka 
stôl čierny chladnička 
stôl čierny vertikálna žalúzia 2 ks 
kontajner 4 zásuvkový vertikálna žalúzia 2 ks 
kontajner 4 zásuvkový vertikálna žalúzia 1 ks 
kuchynská linka lamelové dvere 
bojler PC zostava Intel PentiumG2130 
rohová lavica 22" LCD BENQ GL  
stôl biely HP LaserJet Pro P1102/A4  
plynový sporák MORA  kancelárske kreslo  MIAMI 
rádio-magnetofón PHILIPS žehlička 
stôl pod kopírkou kancelárska stolička W54 
vešiaková stena  

 
Úbytky DDHM predstavujú 4 516,98 EUR. 
 
 Vyhlásenia zamestnancov, že všetky doklady týkajúce sa stavu a pohybu hospodárskych 
prostriedkov boli predložené inventarizačnej komisii a sú priložené k inventúre. 
 Účty, na  ktorých  sa  eviduje DHM, DNM, DDHM, DDNM, MTZ, nedokončená výroba, 
pokladňa, peňažné prostriedky na účtoch, ceniny, pohľadávky a záväzky boli odkontrolované 
s hlavnou knihou k 31.12.2021. Inventúrou  neboli  zistené  žiadne  rozdiely.  Rozdiel medzi 
majetkom a záväzkami spoločnosti je 88 549,68 EUR.  
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Daň z príjmov za rok 2021 /v skrátenom rozsahu/ 
 

Výpočet dane z príjmu PO EUR 
popis položky  
výsledok hospodárenia   - 5458,21 
- nadspotreba 210,46 
- výdavky na reprezentáciu 148,42 
- manká, škody 20 495,71 
- poskytnuté dary 707,53 
- účt. odpisy prevyšujúce daň. odpisy 0,29 
SPOLU POLOŽKY zvyšuj. HV 21 562,41  
 - úroky 5,48 
SPOLU POLOŽKY znižuj. HV 5,48 
základ dane 16 098,72 
Odpočet straty 16 098,72 
Základ dane znížený o odpočet 0,00 
sadzba dane   % 21,00 
Úhrn zdaniteľných príjmov 553 996,44 
Celková daň 0,00 

 
 
Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2021 je strata vo výške 5 459,25  EUR. 
Náklady predstavujú 559 455,69 EUR, 119 % plnenie. 
Výnosy predstavujú  553 996,44 EUR, 117 % plnenie.  
 
Napriek snahe o pozitívny hospodársky výsledok spoločnosť dosiahla k 31.12.2021 stratu vo výške 
5 459€, pri celkových výnosoch 553 996 € a celkových nákladoch 559 456 €. Ani nie jedno percento  
rozhodlo o zápornom HV. Čerpanie celkových nákladov bolo na úrovni 119% plánu, dosiahnuté 
celkové výnosy predstavujú úroveň plnenia vo výške 117% v porovnaní s plánom. Náklady, ktoré 
ovplyvnili hospodársky výsledok však do spoločnosti priniesli zlepšenie technického vybavenia 
spoločnosti a zvýšenie kvality práce a do budúcna budú pre Mestské lesy veľkým prínosom 
v dosahovaní lepších ekonomických výsledkov.  
 
 

 
                                                                                           Ing. Jozef Šmondrk 
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Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu:                              Správa o hospodárení Mestského bytového podniku 

                                                             Nová Baňa, s. r. o.  za rok 2021                                                                                                   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Predkladá:    Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 
                                                           primátor mesta Nová Baňa 
                                                                                   
Spracovateľ:    Anna Tužinská, konateľka spoločnosti   
                                                           Anna Trnkusová, ekonómka spoločnosti 
      
       
Materiál obsahuje:   1) Návrh na uznesenie 

     2) Dôvodová správa  

V Novej Bani, dňa 27.04.2022 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

N á v r  h    n a    u z n e s e n i e 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa 
súhlasí 
 

a/   s účtovnou závierkou Mestského bytového podniku Nová Baňa, s. r .o., v Novej Bani             
za rok 2021 

 
b/  so zúčtovaním straty za rok 2021 vo výške 5 862,07 eur na účet nerozdelený zisk 
minulých rokov 

                

D ô v o d o v á      s p r á v a 
K bodu a/  
  
Podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka z 5. novembra 1991 oddiel 3 § 125 bod 
/1/ Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti, kde jediným 
spoločníkom je mesto  a funkciu valného zhromaždenia vykonáva primátor mesta. 
Do jeho pôsobnosti patrí: 
- schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o zúčtovaní straty  
dosiahnutej v uplynulom účtovnom období na základe súhlasu Mestského zastupiteľstva.      
 
Za rok 2021 sme dosiahli hospodársky  výsledok  stratu vo výške 5 862 ,- eur, ktorá bola 
v daňovom priznaní upravovaná o položky zvyšujúce a znižujúce  výsledok hospodárenia,  
sadzba dane bola 21 %, výsledná daň za zdaňovacie obdobie bola nulová.  
Stratu ovplyvnili tieto skutočnosti: 
V nákladovej časti: 
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- Vyššie náklady na spotrebu energií na výrobu tepla o 4 539,- eur, to je premietnuté aj 
do tržieb z  výroby tepla. 

- Riešenie nepredvídaných opráv na technických zariadeniach plynových kotolní 
o približne 7 296,- eur. V plynovej kotolni na ul. Štúrova bolo potrebné  preinštalovať, 
oživiť a otestovať riadiaci systém, rozšíriť licenciu o 100 dátových bodov, vymeniť 
počítač na dispečing /1 974,- eur/, v plynovej kotolni na ul. Švantnerova praskol 
liatinový výmenník na plynovom kotly / 3 405,-eur/, pri servisnej prehliadke bol 
zistený vadný výmenník tepla /1 454,- eur/,  v plynovej kotolni na ul. Nábrežná 
výmena čerpadla /727,- eur/.  

- Mzdové náklady boli prekročené o 4 415,- eur, z toho 2 471,- eur bola tvorba rezerv 
na nevyčerpané dovolenky za rok 2021.  

- V položke ostatné náklady na hospodársku činnosť prekročenie o 548,- eur je 
z dôvodu neuplatnenej dani z pridanej hodnoty, ktorá je prepočítaná koeficientom, 
ktorú nevieme ovplyvniť. 

Zníženie straty zmiernili: 
- Vyššia výroba tepla a teplej vody o 0,227 GWh, tým aj výnosy z výroby tepla a teplej 

vody boli vyššie o 9 013,- eur. V pláne na rok 2021 boli použité ceny z regulačného 
obdobia plánované na  roky 2017-2021. Verejným obstarávaním boli vysúťažené 
priaznivé ceny, po skončení roka sa cena prepočíta podľa skutočných a oprávnených 
nákladov a vyúčtuje sa odberateľom.   

- Prenájmom  voľného nebytových priestorov na ul. Pod Sekvojou od 01.09.2021  boli 
tržby z nájomného o 143,- eur vyššie.  

- V roku 2021 bola naďalej vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s rizikom šírenia 
ochorenia COVID-19 a potrebami prijímania preventívnych opatrení na zabránenie 
jeho šírenia, sme nedosiahli plánované tržby, zníženie   tržieb o 587,- eur za ostatné 
služby napr. vodárenské, kúrenárske, elektrikárske, ktoré by vykonali naši 
zamestnanci.  

- Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti boli vyššie o 678,- eur, z toho 600,- eur bolo 
prefakturované za obsluhu kotolne, 55,- eur z náhrady za poistnú udalosť, 23,- eur iné 
výnosy.  
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Čl. I. -    Úvod 
Správa o hospodárení spoločnosti Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o., Bernolákova 11, 
968 01 Nová Baňa, /ďalej v texte MsBP/ je vypracovaná na základe účtovnej závierky za rok 
2021 a predstavuje prehľad o pracovných aktivitách spoločnosti. 
V súlade s právnymi normami obsahuje informácie najmä v zmysle Zákona o účtovníctve č. 
431/2020 Z. z.. 

 
Čl. II. 

Všeobecné údaje 
 

1.Informácie o obchodnej spoločnosti 
 
Názov účtovnej jednotky Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. 
Sídlo účtovnej jednotky Nová Baňa, Bernolákova 11 
Dátum zriadenia / založenia 1.1.2006 

Spôsob zriadenia / založenia 
Obchodný register Okresného súdu v Banskej 

Bystrici 
Oddiel Sro, vložka číslo 11130/s 

Názov zriaďovateľa Mesto Nová Baňa 
Sídlo zriaďovateľa Nová Baňa 
IČO 36644277 
DIČ 2022102467 
  

  
Jediným spoločníkom spoločnosti je Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 26 Nová 
Baňa, IČO 320897.  
Základné imanie spoločnosti je tvorené nepeňažným vkladom    jediného spoločníka vo výške 
230 997,- eur, ktoré bolo splatené v celom rozsahu. 
2. Predmet podnikania obchodnej spoločnosti: 
Výroba a rozvod tepla a teplej vody, obstarávanie služieb spojených so správou bytového 
a nebytového fondu, správa bytového a nebytového fondu,  vodoinštalatérstvo, kúrenárstvo, 
inštalácia elektrických rozvodov, vedenie účtovníctva, montáž určených meradiel, kúpa 
tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti, 
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti, zámočníctvo, zváračské práce, maliarske 
a natieračské práce, sklenárstvo, nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými 
vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla, rekonštrukcia vyhradených 
technických zariadení elektrických, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu 
voľných živností. 
3. Informácia o zamestnancoch 
Štatutárny orgán  Anna Tužinská 
Stav zamestnancov k 01.01.2021, z toho 7 
vedúci zamestnanec 1 
Stav zamestnancov k 31.12.2021, z toho 7 
vedúci zamestnanec 1 
 
 
4. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 
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Účtovná závierka obchodnej spoločnosti k 31.12.2020 bola v súlade so zákonom č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov  schválená dňa 29.06.2021 a  uložená do 
registra účtovných závierok.  
 
Účtovná závierka bola preskúmaná audítorom, dňa 08.12.2021 bola vydaná záverečná správa 
v ktorej audítor vyjadril názor, že účtovná závierka za rok 2020 poskytuje pravdivý a verný 
obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok 
končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. 
5. Právne dôvody na zostavenie účtovnej závierky za rok 2021 
Účtovná závierka obchodnej spoločnosti k 31.12.2021 bola zostavená ako riadna účtovná 
závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a za 
predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.   
6. Valné zhromaždenie 
Jediným spoločníkom je  Mesto Nová Baňa v zastúpení primátora Mgr. MVDr. Branislava 
Jaďuďa, MBA, ktorý  vykonáva  pôsobnosť valného zhromaždenia. 
7. Dozorná rada 
Dozorná rada v zložení: predseda - Mgr. Adrián Zima, členovia – Mgr. Ján Škvarka, Ing. 
Zuzana Mališová, Gregor Káder, Igor Moško. V roku 2021 dozorná rada zasadala 2  krát.  
 
 8. Informácie o konsolidovanom celku, účtovná jednotka je jeho súčasťou 
Obchodná spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Nová Baňa. 
 
 

Čl. III. 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach  

 
1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej 

jednotky vo svojej činnosti. 
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad  

Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu 
účtovnému obdobiu.                                                                         

3 . Spôsob ocenenia jednotlivých položiek   

a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 
        Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. 

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho 
obstaraním. 
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou   neevidujeme.   

b) Zásoby  
        Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.  
        Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou neevidujeme. 
        V roku 2021 nebola vytvorená opravná položka k zásobám. 

c) Pohľadávky 
        Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.  

d) Peňažné prostriedky a ceniny 
       Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 

e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je       
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
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f) Záväzky 
        Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.  

g) Rezervy 
Tvoria sa na základe zásady opatrnosti, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát.    
Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.  

h) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je       
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.  

i) Účtovná jednotka je platiteľom dane z pridanej hodnoty. 
 

4.Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok  
Bol zostavený odpisový plán pre dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, ktorý obsahuje dobu 
odpisovania, sadzby odpisov. Metóda odpisovania sa používa lineárna.  
 

Čl. IV. 
Informácie k údajom vykázaným na strane aktív  súvahy 

 
1.  Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a hmotného majetku  
     
  Stav majetku Prírastky Úbytky Stav majetku 

Položka majetku k 31.12.2020     k 31.12.2021 

Ostatný dlh. nehm. majetok/DNM/                  2 507     2 539 6 5 040 

Dlhodobý nehm.majetok spolu                  2 507     2 539 6 5 040 

     

Samost. hnut. veci a súb. hnut.vecí               233 651     86 345 0 319 996 

Dopravné prostried.                10 878       10 878 

Ostatný dlh. hmotný majetok                11 631     283 144 11 770 

 Obstarávaný dlh. hmotný majetok                           2 000  2000 0 

Dlhodobý hmot. majetok spolu              258 160     86 628 2 144 342 644 

Oprávky         

Oprávky k ost. DNM                  2507  776 6 3 277 

         

Oprávky k samost. hnut.v.                215 731    20 894 - 236 625 

Oprávky k dopr. prostr. 831     907 - 1 608 

Oprávky k ost. DHM              11 253     306 144 11 415 

Oprávky k DHM spolu 227 815 22 107 144 249 778 

          

Zostatková hodnota         

Ostatný dlh. nehm. Majetok/DNM/ 0 1 763 - 1 763 

Dlhodobý hmotný majetok spolu 30 345 64 521                           2 000 92 866 

Neobežný majetok spolu:          30 345       94 629 
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Samostatné hnuteľné veci a súbory samostatných hnuteľných vecí – tu sú evidované 
zariadenia plynových kotolní. V roku 2021 bola zaradená do užívania rekonštrukcia plynovej 
kotolne na ul. Štúrova v hodnote 86 345,00 eur.  
Ostatný dlhodobý hmotný majetok – v priebehu roka 2021 bola zakúpená príklepová 
vŕtačka v hodnote 283,00 eur, vyradené boli opotrebované predmety v hodnote 144,00 eur. 
 
Majetok v správe evidovaný na podsúvahových účtoch: 

Evidencia  Stav k 1.1. Prírastky Úbytky Stav k 31.12. 

na podsúvahových účtoch         
Budovy v správe /obyt. domy/           4 821 776     2 019 507 - 6 841 280 

Tepelné zariadenia v prenájme              547 875     - -              547 875     
Pohľadávky vlastníkov bytov 
v správe 21 927   11 210 

OTE na podsúv. účte                  2 955     97 75 2 977     
Fond prev. a  údr.  náj. bytov Pod 
Sekvojou 17-23 a 25-29 53 209 27 064 10 127 70 146 

Bankové úvery byt. domov vo vlast. 702 222   755 802 

Prírastok 2 019 507,- eur je z prevodu bytového domu na ul. Pod Sekvojou 11,13,15 do 
správy.  
 
Spôsob a výška poistenia majetku 
Majetok je poistený pre prípad rizika škôd spôsobených požiarom, víchricou, zničenia 
majetku živelnou udalosťou, škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia, pre prípad 
krádeže, rozbitie skla, pre prípad poškodenia zdravia alebo usmrtenia, poškodenie vozidla 
a iné  v ALLIANZ – Slovenská poisťovňa. 
  Poistná suma   Názov poisťovne 

  v eurách     

PK Štúrova                  367 723,00        Allianz- SP  

PK Pod Sekvojou                  248 725,00        Allianz- SP  

PK Dom služieb                    39 833,00        Allianz - SP  

PK Mestský úrad                    29 875,00        Allianz- SP  

PK Cintorínska  40                    41 492,00        Allianz- SP  

PK Nábrežná 16                   124 103,00        Allianz - SP  

PK Švantnerova                     33 200,00        Allianz- SP  

Obchod Pod Sekvojou                  159 410,00        Allianz- SP  

OD Pod Sekvojou 31-33 1 239600,00  Allianz- SP 

OD Pod Sekvojou 37-45               2 066 000,00        Allianz- SP  

OD Pod Sekvojou 25-29               2 014 350,00        Allianz- SP  

OD Pod Sekvojou 17-23                  2 698 800,00       Allianz -SP  

OD Pod Sekvojou 11-15               2 019 506,00  Allianz -SP 

Zodpovednosť za škodu                      50 000,00        Allianz - SP  

Poistenie auta komplet                 2 500 000,00        Allianz - SP 

-havarijné, PZP,úraz,ost              6 308 000,00  Allianz -SP 

Úraz. poist. prepr.osôb  33193,92/smrť   33193,92/tr.násl.   Allianz - SP  

Bernolákova - admin., kancel.                    17 320,00        Allianz - SP  

Zodp. za enviromentál.škodu                    10 000,00        Allianz - SP  
PK – plynová kotolňa, OD- obytný dom 
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2. Informácia o pohľadávkach vykázaných na strane aktív súvahy 
Za  účet 311 – Pohľadávky z obchodného styku vo výške 2 974,- eur. V tejto sume sú 
pohľadávky v lehote splatnosti za 1 794,- eur, po lehote splatnosti sú za 1 180,- eur. 
Pohľadávky po lehote splatnosti sú vymáhané upomienkami alebo budú uhradené 
z preplatkov z vyúčtovania za služby spojené s užívaním bytu.  
Za účet 315 – Ostatné pohľadávky vo výške 8 753,- eur sú za vyúčtovanie dodávok  plynu, 
elektrickej energie do plynových kotolní a do bytových domov za rok 2021.  
Za účet 343 – Daň z pridanej hodnoty 1 395,- eur – nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty 
za mesiac december 2021.  
 
3. Informácia o bankových účtoch 
Účet 221 -  Stav k 1.1.2021 Stav k 31.12.2021 
  v eurách v eurách 
a/Bankový účet – 
bežný+soc.fond/VÚB     28 356,84  66 599,97 
b/Bankový účet  sporiaci  vo 
VÚB /TV /    130 098,37 96 727,22 
c/Bankové účty - 12mesačný 
termínovaný vklad v SLSP,ČSOB                  201 462,12                    200 000,00     
d/ Peniaze na ceste          14,80 
Spolu – účty MsBP                  359 917,33                 363 341,99  
e/Bankové účty vlast. byt.   
domov          223 387,75  283 328,35 
 
a/ Bankové účty - finančné prostriedky bežného účtu, vrátane sociálneho fondu, sporiaci účet 
sú vedené vo Všeobecnej úverovej banke.  
b/ Na sporiacom bankovom účte sú spolu finančné prostriedky, ktoré vložili nájomcovia, ako 
zábezpeku pri neplatení nájomného vo výške 96 727,22 eur, k 01.01.2021 tam boli vložené 
dočasne voľné finančné prostriedky vo výške 40 000,- eur.  
c/ V ČSOB  k 31.12.2021 je vložených 200 000.- eur na 12 mesačnom termínovanom vklade, 
k 01.01.2021 boli vložené v SLSP.  
e/ Finančné prostriedky vlastníkov bytov sú evidované analyticky podľa domov na účte 227 – 
v sume 283 328,35 eur a slúžia na financovanie údržby bytového domu, na úhrady za služby. 
 

Čl. V. 
 

Vybrané údaje vykázané na strane pasív súvahy 
 
1. Základné imanie                     230 997,- eur 
2. Zákonný rezervný fond                                                     19 035,- eur 
      
3. Výsledok hospodárenia  vykázaný v predchádzajúcom účtovnom období /2020/, 
rozdelenie, vyrovnanie 
Valné zhromaždenie dňa 29.06.2021 schválilo účtovnú závierku za rok 2020 s výsledkom 
hospodárenia  zisk vo výške 116,34 eur, ktorý bol zúčtovaný na účet 428 – nerozdelený zisk 
z minulých rokov.  
Stav účtu 428 – Nerozdelený zisk k 1.1.2021                              27 828,81 eur 
                           Nerozdelený zisk za rok 2020                                116,34 eur 
Stav účtu 428 – Nerozdelený zisk k 31.12.2021                          27 945,15 eur     
 
4. Sociálny fond  
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Prehľad tvorby a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia je znázornený 
v nasledujúcej tabuľke: 
Sociálny fond v eurách 
  
Stav k 1.1.2021 563 
Tvorba fondu na ťarchu 
nákladov 737 
Prídel zo zisku 0 
Čerpanie sociálneho fondu 917 
Stav k 31.12.2021   383 
 
Fond sa tvoril vo výške 1,0% z objemu mzdových prostriedkov. Prostriedky sociálneho fondu 
sa použili na príspevky na stravovanie 777,- eur, na vianočné poukážky 140,- eur. 
 
5. Informácia o záväzkoch 
Záväzky z obchodného styku – 31 680,- eur, z toho  vyúčtovanie za dodávku plynu do 
plynovej kotolne na ul. Štúrova  2 487,- eur, 23 410,- eur je za dodávku vody, 761,- eur za 
revízie  na tepelných zariadeniach, 1 804,- eur za dodávku elektriny do plynových kotolní, 
398,- eur za telekomunikačné služby, 498,- eur za požiarnu ochranu, za príspevok v združení 
správcov bytov 318,- eur, za zdravotnú službu 210,- eur, za inštalačné a konzultačné služby 
programového vybavenia 258,- eur, za 1 536,00 eur sú záväzky spravovaných bytových 
domov za servisné služby výťahov, revíziu výťahov, upratovacie práce, opravy a udržovanie 
v bytových domoch vlastníkov, za služby požiarneho technika.  
Záväzky po lehote splatnosti neevidujeme. 
Prijaté preddavky – 402 819,- eur  - v nich sú zahrnuté prijaté zálohy za služby nájomcom,   
vlastníkom  a odberateľom za dodávku tepla a teplej vody, za vodné, stočné, za zrážkovú 
vodu, za dodávku elektrickej energie, za vyúčtovanie pomerových rozdeľovačov vody a tepla, 
za domovnícke práce. Zálohy budú zúčtované a porovnané so skutočnými nákladmi vo 
vyúčtovaní služieb za rok 2021. 
 
6. Informácia o zákonných rezervách /krátkodobé/ 
Krátkodobé rezervy vo výške 3 465,- eur boli tvorené: na mzdy za nevyčerpané dovolenky  / 
r.2021 /     2 471,- eur, na poistné k nevyčerpaným dovolenkám 857,- eur, na  znečistenie 
ovzdušia 137,- eur. 
 
 

Čl. VI. 
 
 
Údaje vykázané vo výkaze ziskov a strát 
 
Náklady MsBP za rok 2021 boli  509 564,- eur, plánované náklady za rok 2021 boli 499 340,- 
eur, skutočné náklady boli o 10 224,- eur vyššie. Najvyššie prekročenie o 7 296,- eur bolo na 
položke 511 – opravy a udržovanie.  
Výnosy za rok 2021 boli 503 702,- eur,  plánované výnosy za rok 2021 boli 494 499,- eur, 
výnosy oproti plánu boli vyššie o 9 203,- eur.  
Za rok 2021 bola  plánovaná strata vo výške 4 841,- eur, skutočná strata bola 5 862,- eur. 
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Vyhodnotenie plnenia plánu nákladov a výnosov za rok 2021 podľa jednotlivých účtov je v 
Prílohe č. 3, v ktorej je v percentuálnom vyjadrení porovnanie dosiahnutej skutočnosti so 
stanoveným plánom. 
 
1. Náklady spoločnosti za rok 2021   

 
Druh nákladu - spotreba materiálu: Plán  Skutočnosť 
  euro euro 
na podnikanie /pre vlastníkov, organizácie, ost./                  1 200                     1 316    
na domoch /na opravy/                     100                        363    
v  bytoch /na  opravy 10 vchodov x 100,-- €/                  1 000                        467 
výmena snímačov tepla v nebyt. priest. Pod Sekv.                     385                        260    
nákup modulov na vodomery v bytoch Pod Sekvoju 11-15                      739                     1 395      
Spotreba materiálu v PK Štúrova                     100                        154    
Spotreba materiálu v PK Pod Sekvojou                     100                          26    
Spotreba materiálu v PK Nábrežná 16                     100                           -      
Spotreba materiálu v PK Cintorínska                      100                           -      
Spotreba materiálu v PK Švantnerova                      100                           -      
Spotreba materiálu v PK Dom služieb                      100                           -      
Spotreba materiálu v PK Mestský úrad                     100                        106    
Ostatný režijný materiál v PK                       20                          47    
Ochranné a prac. potreby                     280                        296    
Spotreba PHM - benzín                     500                        502    
kancelársky papier                     130                        122    
tonery -  náplne do tlačiarní / 2 x HP, Brother - kopírka                     207                        202    
ostatné kancelárske potreby /šanóny, obaly, iné                      120                        259    
Odborná literatúra /poradca, dane a účt./                     155                        153    
Spotreba materiálu - nákup OTE                        30                        106    
Spolu                  5 566                     5 774    
PK - plynová kotolňa   
 
Náklady na spotrebu materiálu boli 5 774,- eur. 
Náklady na spotrebu materiálu na podnikanie – 1 316,- eur sú za nákup materiálu, ktorý bol 
použitý na drobné opravy v bytoch, domoch na základe objednávok, ktorú vykonali naši 
zamestnanci a premietnu sa do tržieb za statné služby.     
V nebytových priestoroch na ul. Pod Sekvojou a v obchode Jednoty boli namontované merače 
tepla  s diaľkovým odpočtom . 
Spotreba materiálu – v bytoch a na domoch, sú náklady na bežné opravy a údržbu, na výmenu  
opotrebovaných, nefunkčných sporákov. 
V bytovom dome na ul. Pod Sekvojou 11-15 boli namontované rádiové moduly na odpočet 
vody studenej a teplej. V pláne sa počítalo s modulmi na  studenú vodu. 
 
Náklady na spotrebu energií boli 152 776,- eur. 
 
a/ Skutočné náklady na energie sú uvedené v tabuľke. Cena plynu a elektrickej energie  
na rok 2021 bola dojednaná formou verejného  obstarávania. 
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Objekt 
Spotreba plynu Spotreba el. en. Voda do 

systému Spolu 

v eurách v eurách v eurách v eurách 

PK Štúrova              plán       59 425 7 168 7 66 600 
skutočnosť 62 360         7 904     21     70 285 

PK Pod Sekvojou      plán            37 190 4 637 6 41 833 
skutočnosť 37 170 4 184 2 41 356 

PK Nábrežná 16       plán         9 115 1 326 5 10 446 
skutočnosť 10 325  985  5     11 315 

PK Cintorínska 40     plán                4 331     688 1 5 020 
skutočnosť 5 087     603 0 5 690 

PK Švantnerova       plán        3 811 335 1  4 147 
skutočnosť 4 374    283 3 4 660 

PK Dom služieb       plán   7 527  871  8 398 
skutočnosť         6 684 785   7 469 

PK Mestský úrad     plán     9 967 694  10 661 
skutočnosť       9 522     669  10 191 

          
Spolu PK:               plán 131 366 15 719 20 147 105 
Spolu PK:    skutočnosť 135 522           15 413               31             150 966     

          
Rozdiel: - úspora  -306   -306 
           + prekročenie 4 156    11 4 167 
Rozdiel: + prekročenie                - 3 861     

     
 
b/ Spotreba tepla v kancelárskych priestoroch, vo voľných nebytových priestoroch Pod 
Sekvojou, garážové priestory v dome služieb:  
Objekt Spotreba tepla Spotreba el. en. Spotreba vody Spolu 
MsBP kancelárie                
plán                       600                                                     22                           622     

skutočnosť 956  238 40 1 234 
Nebyt.priestory Pod Sekv. 
plán                         500                              -                                -                             500     

skutočnosť                     576         576 
Garážové priestory DS      
plán                         10        10 
                             
skutočnosť - - - - 
Rozdiel 432 228 18 678 

 
c/ Rekapitulácia: 
Rozdiel celkom  4 588 -78 29 4 539 
/rozdiel + prekročenie/     
/rozdiel – úspora/     

 
 
Náklady na opravu a udržovanie  majetku v správe boli 22 218,- eur. 
 
a/ Náklady na opravy  a udržovanie plynových kotolní sú uvedené v tabuľke:  
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Plán  
Objekt Štúrova  Nábrežná  Pod Sekv.  Cintorínska 

 
Švantnerova  Dom služieb  Mestský úrad Spolu 

Odb.prehliadky        299            250            410            295            135            250            270         1 909     
Revízie 
elektroinš.        140              160                120            116            536     
Komíny        182            120            182              24              48            120            120            796     
Revízie bleskozv.            303                    303     
Overenie 
mer.tepla        850                      382         1 232     
Účinn., atesty     1 540            661            464                 2 665     
                  
Spolu     3 011         1 031         1 519            319            183            490            888         7 441     
 
 
Skutočnosť 

Objekt Štúrova  Nábrežná  Pod Sekv.  Cintorínska 
 

Švantnerova  Dom služieb  Mestský úrad Spolu 

Odb.prehliadky         625            249            536            270            135            215            350         2 380     
Revíie bleskozv.         135              210                    345     
Komíny         171            109            171              27              44            110            110            742     
Kontrpla 
hydrant.           24                          24     
Overenie 
mer.tep         789                175              88              88            263         1 403     
Over.úč.TZ,atest         904            466            718                 2 088     
         
Opr.,udržovanie       2 548            728            138           3 405           1 454         8 273     
Kalibrácia 
detekt.            47            114              47                  47            255     
Revízie elktroinšt             528         114 113        755     
                  
Spolu              5 196         1 599         2 415            519         3 672            527         2 337         16 265     

 
 
Starostlivosť o tepelné zariadenia: na  predĺženie ich životnosti je nutné vykonávať servisné 
opravy a údržbu. Opravy a údržba sa vykonávali dodávateľsky externými firmami v prípade, 
že druh opravy alebo údržby podliehal zvláštnemu režimu, napr. revízie kotlov, komínov, 
overenie meračov tepla a pod..    
Odborné prehliadky plynových zariadení sa vykonávajú 1 alebo 2 krát do roka, podľa výkonu 
kotolne, revízie bleskozvodov sa robia raz   za štyri roky, overenie účinnosti tepelných 
zariadení  tzv. atest sa vykonáva raz za 3 roky, meranie emisných veličín sa raz za 5 rokov, 
úradná skúška tepelného zariadenia sa vykonáva raz za 6 rokov. 
Prekročenie nákladov je z dôvodu nepredvídaných opráv na kotloch v plynovej kotolni  
Švantnerova. V plynovej kotolni na ul. Štúrova bolo nevyhnutné aktualizovať softvér 
riadiaceho systému pre všetky plynové kotolne. 
 
b/ Náklady na opravy a udržovanie bytových domov :  
 
Plánované náklady: 

Objekt Opravy Revízie Hydr.has.pr. Komín Spolu 
BD Pod Sekv.11-15            50                  90                140     
BD Pod Sekv.17-23            80                196                276     
BD Pod Sekv.25-29        6 699              200                90             6 989     
Bukovina                  16                16     
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Obchod Pod 
Sekvojou            30                      30     
MsBP kancelárie            30                      30     
            
Spolu       6 889              200              376                16           7 481     
 
Skutočné náklady: 

Objekt Opravy Revízie Hydranty Komín Spolu 
BD Pod Sekv.11-15            13                  92                105     
BD Pod Sekv.17-23             121                121     
BD Pod Sekv.25-29        4 980              562                92             5 634     
Bukovina                    15                15     
Obchod Pod 
Sekvojou           
MsBP kancelárie           
            
Spolu       4 993              562              305                15           5 875     
 
V bytovom dome na ul. Pod sekvojou 25 -29 bola vykonaná výmena vchodových dverí vo 
všetkých vchodoch za 4 980,- eur, revízia elektrických zariadení za 561,- eur. 
V nájomných bytových domoch na ul. Pod Sekvojou 17-23,25-29, 11-15 boli vykonané 
kontroly hydrantov za  305,- eur. 
V byte na Bukovine bola vykonaná revízia komína za 15,- eur. 
 
c/ Ostatné opravy a udržovanie  
Na údržbu auta vznikli náklady vo výške 78,- eur,/servisná kontrola, prezutie pneumatík/. 
  
Náklady na cestovné – nevznikli. 
Náklady na reprezentáciu – 40,- eur bolo použitých na pohostenie pri pracovných 
návštevách. 
 
Náklady na ostatné služby –156 415,- eur sú uvedené v tabuľke. 
 
Náklady na ostatné služby Plán 2021 Skutočnosť 2021 
  v eurách v eurách 
Nájomné mestu na splátku úveru 144 494  
Pod Sekv. 11-15 4222,07 x12=50 664,84  46 443 
Pod Sekv. 17-23  5379,57 x12=64554,84  64 555 
Pod Sekv. 25-29 2439,49x12=29273,88  29 274 
Nájomné mestu - za kancelárie 451,30x4 1 805 1 806 
Nájomné mestu - garáž 224,10x4=896,- 821 821 
Telefóny a internet PK 3 610 3 596 
Školenia, seminár 220 76 
Poštové známky 92 94 
Inkasné poplatky pošte 348 381 
Vyhodnotenie meračov tepla v náj.byt. 580 587 
Vyhodnotenie meračov tepla ostatní 199 418 
Vyhodnotenie meračov vody   
Telefóny a internet kancelárie MsBP 530 430 
Poplatky za T mobil 230 180 
Audítorské práce auditor 675 675 
Audítorské práce banka 120  
Bezpečnostný projek GDPR 50 - 
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Požiarna ochrana domy 518 432 
Požiarna ochrana a BOZP PK 797 797 
Deratizačné práce domy a PK 20 - 
Údržba APV - Softip, Nájomné 240 328 
Programové úpravy ANASOFT 2627 2983 
Elektronické aukcie 2 000 1 800 
Ostatné služby/DOXX 25 18 
Dialničná známka  50 20 
Poskytovanie zdravotnej služby 210 210 
Ostatné služby – analýzy konzult.č.  263 
pristavenie a odvoz kontajnera   
čistenie kanalizácie 250  
Monitor Dacia  228 
Spolu: 160 511 156 415 

   
 
Komentár k niektorým položkám: 
Na splátku úveru za bytový dom na ul. Pod Sekvojou 11-15 bolo odvedené mestu 46 443,- 
eur, za bytový dom na ul. Pod Sekvojou 17-23 bolo odvedené 64 555,- eur, za bytový dom na 
ul. Pod Sekvojou 25-29 bolo odvedené mestu 29 274,- eur, spolu sme odviedli mestu na 
splátku úverov 140 272,- eur. 
Nájomné za   kancelárske priestory vo výške 1 805,- eur a  nájomné za garáž na ul. 
Bernolákova vo výške 821,- eur bolo uhradené mestu.  
Náklady na verejné obstarávanie dodávok plynu a elektrickej energie boli 1 800,- eur.  
Konzultácia a programové úpravy nového účtovného systému DOMUS a FINUS od firmy 
ANASOFT boli za 2 983,- eur. 
Niektoré nákladové položky za služby sú mierne prekročené a v niektorých je úspora.  
 
Mzdové prostriedky vrátane nákladov na rezervy za nevyčerpané dovolenky boli  vo výške 
94 681,- eur. Počet zamestnancov k 31.12.2021 bol 7, z toho 1 vedúci zamestnanec.  
 
Odmeny členom orgánov spoločnosti – 2 192,- eur. Za výkon funkcie konateľa bolo 
vyplatených 1 792,-  eur a za zasadnutia členov  dozornej rady odmena 400,- eur. 
      
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie – 33 271,- eur v ňom sú zahrnuté náklady na 
zákonné sociálne poistenie /zdravotné, nemocenské, starobné, invalidné, poistenie 
v nezamestnanosti, úrazové, garančné, rezervný fond solidarity/ miezd zamestnancov, 
dozornej rady, konateľa, príspevkov zo sociálneho fondu.   
 
Zákonné sociálne náklady – 4 438,- eur, z toho náklady na stravovanie zamestnancov  boli 
3 671,- eur. Náklady na tvorbu sociálneho fondu podľa zákona boli 736,-eur, zdravotné 
prehliadky 31,- eur. 
 
Daň z motorových vozidiel – 159,-. V pláne sa počítalo so sumou 212,- eur, z tejto sumy 
bolo krátené 25% za prvých 36 mesiacov od kúpy vozidla.  
 
Ostatné dane a poplatky – 509,- eur, z toho za znečistenie ovzdušia 161,- eur, za  odvoz 
komunálneho  odpadu 210,- eur, poplatky za exekúcie 82,- eur, koncesionárske poplatky 56,- 
eur.  
Ostatné pokuty a penále – 500,-eur – za nedodržanie bezpečnostných podmienok výťahu.  
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Ostatné náklady na hospodársku činnosť – 13 079,- eur, z toho: 
a/ na poistenie majetku 4 699,- eur /poistené objekty sú uvedené v tabuľke a1/,  
b/ na príspevky do fondu prevádzky, údržby a opráv  6 997,-  eur za 14 neodpredaných bytov, 
za PK Švantnerova, PK Cintorínska a PK Nábrežná sú uvedené v tabuľke b1/,  
c/ neuplatnená daň z pridanej hodnoty prepočítaná koeficientom  1 120,- eur,  
d/ členský príspevok v Zdužení správcov a užívateľov nehnuteľností  263,- eur. 
a1/ Poistenie majetku 
  poistné plán  poistné skutočnosť 
Poistený objekt v eurách v eurách 

      
PK Štúrova                            380,00                                392,00     
PK Nábrežná 16                            341,00                                341,00     

PK Pod Sekv.                            264,00                                267,00     
PK Cint. 40                            150,00                                150,00     

PK Švant.                             122,00                                122,00     
PK Dom služieb                            146,00                                146,00     

PK MsU                            110,00                                110,00     
Spolu                         1 513,00                             1 528,00     
      

OD Pod Sekvojou 11-15                            525,00                                525,00     
OD Pod Sekvojou 17-23                            688,00                                688,00     

OD Pod Sekvojou 25-29                            524,00                                524,00     
Obchod Pod Sekvojou                            146,00                                146,00     
      

MsBP zodpovednosť     
za škodu pri správe 390bytov                            326,00                                344,00     

      
Peugeot úrazové                              66,00                                  66,00     

      
Dacia Dokker van PZP                              92,00                                  92,00     
Dacia Dokker van havarijné                            348,00                                348,00     

Poistenie zodp. Za envir.škodu                            410,00                                410,00     
MsBP kancelárie                              28,00                                  28,00     

      
Spolu                         4 666,00                             4 699,00     

 
b1  / Príspevky do fondu opráv  
Bytové domy Byty     Plán Skutočnosť 
    v eurách v eurách  
        
Štúrova 17 1 553 574 
Pod Sekvojou 37-43 6 1 622 1 622 
Pod Sekvojou 31-33 7 4 310 4 310 
 Byty spolu 14  6 485 6 506 
Plynové kotolne     
Švantnerova 11   141 141 
Cintorínska 40   104 104 
Nábrežná 16   246 246 
 PK spolu   491 491 
Spolu byty a PK  6 976 6 997 
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Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku – 22 884,- eur, odpisovalo sa 
zariadenie v plynových kotolniach, auto a ostatný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. 
Plán bol o 1 814,- eur vyšší ako skutočné odpisy, ak by sa zakúpil nový majetok. 
 
Ostatné finančné náklady -   617,- eur, sú bankové poplatky za vedenie účtu vo VÚB. 
 
Splatná daň z príjmu  – 11,- eur je zo zrážky dane z úrokov na bankových účtoch 
z termínovaných vkladov. 
 
2. Výnosy spoločnosti za rok 2021 
 
Tržby z výroby tepla a teplej vody – 254 636,- eur. 
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. na základe povolenia č. 2006TO0127 Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví /ÚRSO/ dodáva teplo a teplú úžitkovú vodu pre byty a nebytové 
priestory, ktoré máme v správe a aj pre priamych odberateľov tepla: vlastníkov bytových 
domov, ktorých zastupuje Stavebné bytové družstvo Žiar nad Hronom, odberatelia Domu 
služieb, Mesto Nová Baňa, COOP Jednota Žarnovica.  
Tržby z predaja tepla a teplej úžitkovej vody v celkovej výške 254 636,- eur predstavujú 
51,14 % podiel na tržbách z predaja služieb.  
Cena tepla bola stanovená v súlade s Vyhláškou č. 248/2016 Z. z.  Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví /ÚRSO/, ktorou sa stanovujú oprávnené náklady ceny tepla, a je ním aj 
schválená. Cena bola platná na  päťročné regulačné obdobie rokov 2017-2021.  
Schválená maximálna cena tepla bez DPH podľa plánovaných /kalkulovaných / nákladov vo 
výške na regulačné obdobie: 
-fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 
  pre odberné miesta v meste Nová Baňa                                               120,5007 eur/kW 
-variabilná zložka maximálnej ceny tepla                                                  0,0521 eur/kWh. 
 
Cena tepla sa skladá: 
- z fixnej zložky ceny tepla: kde oprávnenými nákladmi sú náklady na opravu a údržbu, 
revízie a zákonné prehliadky, atesty, nájom, poistenie majetku, ostatné služby, mzdy, odvody, 
odpisy, atď. 
-z variabilnej zložky ceny tepla: kde náklady tvoria náklady na energie – plyn, elektrická 
energia, technologická voda. 
 
Po skončení roka 2021 bola cena tepla zúčtovaná podľa skutočných a  oprávnených nákladov 
podľa Vyhlášky ÚRSO č. 248/2016 Z. z. a fakturovaná odberateľom vo výške : 
- variabilná zložka cena tepla                                                            0,0361 eur/kWh   
- fixná zložka ceny tepla                                                                120,5007 eur/kW. 
 
1. Plánovaná výroba tepla a teplej vody podľa jednotlivých zdrojov je uvedená 

v tabuľke: 
  
Plynová kotolňa GWh Regulačný fix.zložka  var. zložka  Spolu  

  2021 príkon 119,4783 0,036109 v Eurách 

Štúrova       1,775           358,6400           42 849,70          64 094,18                    106 943,88    

Pod Sekvojou      1,225           247,3527          29 553,28           44 205,50                      73 758,78    

Nábrežná 16      0,302             61,0491            7 294,04           10 910,36                      18 204,40    

Cintorínska 40      0,129             26,1663            3 126,31             4 676,29                        7 802,60    
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Mestský úrad      0,285             57,6513            6 888,08           10 303,12                      17 191,20    

Švantnerova 11      0,108             21,7913            2 603,59             3 894,43                        6 498,02    

Dom služieb      0,253             51,0553            6 100,00             9 124,31                      15 224,31    

            

Výroba spolu        4,077           823,7060          98 414,99         147 208,19                    245 623,18    

 
 
2. Skutočná výroba tepla a teplej vody podľa jednotlivých zdrojov je uvedená 

v tabuľke:  
V roku 2021 sme vyrobili 4,304 GWh . Výroba vo variabilnej zložke predstavuje 155 
379,- eur  a vo  fixnej zložke 99 257,- eur. 
 

      
Plynová kotoňa GWh Regulačný fix.zložka €    var. zložka €  Spolu  

    príkon 120,5007 0,0361 € 

Štúrova       1,912     358,6400 43 216,37 69 005,26    112 221,63     
Pod Sekvojou      1,281     247,3527 29 806,17 46 254,96      76 061,14     
Nábrežná 16      0,330     61,0491 7 356,46 11 907,87      19 264,34     
Cintorínska 40      0,149     26,1663 3 153,06  5 373,74        8 526,79     
Mestský úrad      0,272     57,6513 6 947,02  9 832,85      16 779,87     
Švantnerova 11      0,118     21,7913 2 625,87  4 259,12        6 884,98     
Dom služieb      0,242     51,0553 6 152,20  8 745,23      14 897,42     
         

         

Výroba spolu      4,304     823,7060 99 257,15 155 379,03    254 636,17     

   
 
 
Tržby za nájomné od nájomcov – 215 180,- eur.   
 
Bytové domy počet b.j. Nájomné Nájomné 
    plán skutočnosť 
Pod Sekvojou 11-15 39              71 938,56              71 938,56     
Pod Sekvojou 17-23 52              84 473,76                  84 473,76     
Pod Sekvojou 25-29 39              43 838,28                  43 838,28     
Pod Sekvojou 31-33 7                6 255,00                    6 255,00     
Pod Sekvojou 37-41 5                4 885,20                    4 885,20     
Pod Sekvojou 43-45 1                  930,36                      930,36     
Štúrova 17 1                1 348,80                    1 348,80     
Byt na Bukovine 1                  322,92                      322,92     
Byt na štadióne 1                  682,44                  1 187,48     
    
Spolu: 146            214 675,32                215 180,36     
 
    
V priebehu roka 2021 sa uskutočnilo desať výmen nájomných bytov. 
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Tržby  z nájomného nebytových priestorov – 3 407,- eur boli za nájom priestoru na ul. Pod 
Sekvojou,  v ktorom je predajňa Jednoty. Od 01.09.2021 bol prenajatý voľný nebytový 
priestor v tomto objekte.  
 
 Nebytový priestor   plán skutočnosť Spolu 
Pod Sekvojou /Jednota   3 264 3 264 3 264 
Pod Sekvojou /Homola         143     143 
Spolu za rok             3 264   3 407 3 407 
 
 
 
Tržby za ostatné služby – 5 959,- eur sú za výkony, ktoré si objednávajú odberatelia alebo 
vlastníci bytov, nájomníci na základe objednávok a vykonajú ich naši zamestnanci. 
 
Druh tržby  euro 
Tržby za ostané služby – vým., vyhodn. pom. snímačov tepla 1 915 
Tržby za ostané služby - oprava na UK, TV v bytoch   174 
Tržby za ostané služby – zámočnícke   513 
Tržby za ostané služby - vodárenské 2 552 
Tržby za ostané služby - oprava na elektrickom zariadení   629 
Tržby za ostané služby – murárske, maliarske  98 
Tržby za ostané služby - kosenie 40 
Tržby za ostané služby – vystav. potvrdení, zmena vlast., zmluvy  38 
  
Spolu 5 959 
 
 
Tržby za výkon správy – 18 652,- eur.  
Za obdobie 01.01.2021-30.06.2021 bol poplatok za výkon správy 4,93 eur bez DPH. Od 
01.07.2021 bol poplatok upravený o priemernú ročnú mieru inflácie na sumu 5,02 eur bez 
DPH, v pláne na rok 2021 bolo počítané s poplatkom 4,93 eur bez DPH na byt. 
V roku 2021 Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. spravoval a poskytoval služby 
užívateľom v 20-tich domových objektoch s 330 bytmi v osobnom vlastníctve a nebytové 
priestory k nim patriace. Od 01.07.2021 nám pribudol do správy bytový dom s 36 bytovými 
jednotkami na ul. Cintorínska 53-57.  
 
    plán skutočnosť 
Bytové domy počet b.j. 4,93 eur/byt / rok v eurách 
Hr. Beňadik 354 6                             354,96                                358,20    
Hr. Beňadik 355 6                             354,96                                358,20    
Školská 4 6                             354,96                                358,20    
Cintorínska10 6                             354,96                                358,20    
Cintorínska 12-14 8                             473,28                                477,60    
Cintorínska 16-18 8                             473,28                                477,60    
Cintorínska 38 14                             828,24                                835,80    
Cintor. 40-42 12                             709,92                                716,40    
Želez.rad 21-23  12                             709,92                                716,40    
Nábrežná 16 55                          3 253,80                             3 283,50    
Švantnerova 5-7 12                             709,92                                716,40    
Švantner. 9-11 11                             650,76                                656,70    
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Štúrova 13-17 35                          2 070,60                             2 089,50    
Štúrova 16-22 32                          1 893,12                             1 910,40    
Sekvoja 37-45 34                          2 011,44                             2 029,80    
Sekvoja 31-33 17                          1 005,72                             1 014,90    
Rekreačná 394 6                             354,96                                358,20    
Sládkovičova 4                             236,64                                238,80    
Malá Lehota 506 10                             591,60                                597,00    
Cintorínska 53,55,57 36                               928,70    
        
Spolu za byty 330                        17 393,04                           18 480,50    
        

     0,99eur/g/m    
Garáže   5-7 8                               95,04                                  96,00    
Garáže 9-11 4                               47,52                                  48,00    
Sládkovičova 1                               11,88                                  12,00    
NP Cintorínska 55 1                                 14,99    
Spolu za nebyt. pr. 14                             154,44                                170,99    
Spolu za výkon správy                          17 547,48                           18 651,49    
 
Výnosy z predaja materiálu – 70,00 eur – bolo z odpredaja materiálu. 
. 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti – 5 686,- eur, z toho 4 999,- eur sú  výnosy z 
dotácie poskytnutej vytvorenie pracovného miesta z projektu Praxou k zamestnaniu, za 
obsluhu kotolne 600,00 eur, náhrada 55,- eur za poistnú udalosť v bytovom dome na ul. Pod 
Sekvojou 17-23, za výkon správy nájomných bytov od Mesta Nová Baňa 28,- eur, 
pokladničné  poplatky 4,- eur.   
 
Úroky z vkladov v banke – 112,- eur. Peňažné prostriedky boli vo VÚB a v Slovenskej 
sporiteľni /SLSP/ vložené na termínované vklady. Úrokové sadzby v bankách počas roka boli 
veľmi nízke.  
 
3.Hospodársky výsledok 
Za rok 2021 sme dosiahli hospodársky  výsledok  stratu vo výške 5 862 ,- eur, ktorá bola 
v daňovom priznaní upravovaná o položky zvyšujúce a znižujúce  výsledok hospodárenia,  
sadzba dane bola 21 %, výsledná daň za zdaňovacie obdobie bola nulová.  
Stratu ovplyvnili tieto skutočnosti: 
V nákladovej časti: 

- Vyššie náklady na spotrebu energií na výrobu tepla o 4 539,- eur, to je premietnuté aj 
do tržieb z  výroby tepla. 

- Riešenie nepredvídaných opráv na technických zariadeniach plynových kotolní 
o približne 7 296,- eur. V plynovej kotolni na ul. Štúrova bolo potrebné  preinštalovať, 
oživiť a otestovať riadiaci systém, rozšíriť licenciu o 100 dátových bodov, vymeniť 
počítač na dispečing /1974,- eur/, v plynovej kotolni na ul. Švantnerova praskol 
liatinový výmenník na plynovom kotly / 3405,-eur/, pri servisnej prehliadke bol 
zistený vadný výmenník tepla /1 454,- eur/,  v plynovej kotolni na ul. Nábrežná 
výmena čerpadla /727,- eur/.  

- Mzdové náklady boli prekročené o 4 415,- eur, z toho 2 471,- eur bola tvorba rezerv 
na nevyčerpané dovolenky za rok 2021.  

- V položke ostatné náklady na hospodársku činnosť prekročenie o 548,- eur je 
z dôvodu neuplatnenej dani z pridanej hodnoty, ktorá je prepočítaná koeficientom, 
ktorú nevieme ovplyvniť. 
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Zníženie straty zmiernili: 
- Vyššia výroba tepla a teplej vody o 0,227 GWh, tým aj výnosy z výroby tepla a teplej 

vody boli vyššie o 9 013,- eur. V pláne na rok 2021 boli použité ceny z regulačného 
obdobia plánované na  roky 2017-2021. Verejným obstarávaním boli vysúťažené 
priaznivé ceny, po skončení roka sa cena prepočíta podľa skutočných a oprávnených 
nákladov a vyúčtuje sa odberateľom.   

- Prenájmom  voľného nebytových priestorov na ul. Pod Sekvojou od 01.09.2021  boli 
tržby z nájomného o 143,- eur vyššie.  

- V roku 2021 bola naďalej vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s rizikom šírenia 
ochorenia COVID-19 a potrebami prijímania preventívnych opatrení na zabránenie 
jeho šírenia, sme nedosiahli plánované tržby, zníženie   tržieb o 587,- eur za ostatné 
služby napr. vodárenské, kúrenárske, elektrikárske, ktoré by vykonali naši 
zamestnanci.  

- Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti boli vyššie o 678,- eur, z toho 600,- eur bolo 
prefakturované za obsluhu kotolne, 55,- eur z náhrady za poistnú udalosť, 23,- eur iné 
výnosy.  

 
Podľa zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  je povinnosť mesačne 
prispievať do fondu prevádzky, údržby a opráv za neodpredané byty v bytových  domoch na 
ul. Pod Sekvojou 31-33, 37-45,  1 byt na ul. Štúrova 17. V roku 2021 sme odviedli do fondu 
prevádzky, údržby a opráv 6 506,- eur za 14  nájomných bytov. Rozdiel nájomného 
a príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv  13 419,- eur – /mínus/ 6 506,- eur = 6 913,- 
eur, ktoré zostanú spoločnosti.   
   
 
4. Predpokladaný  vývoj v činnosti spoločnosti v roku 2022  
Našim cieľom bude aj naďalej poskytovať kvalitné služby spojené s bývaním nájomcom, 
vlastníkom bytov, odberateľom a to zabezpečením dodávok tepla, teplej vody, a ostatných 
služieb spojených s bývaním, hospodáriť s finančnými prostriedkami, udržať dobrú platobnú 
disciplínu tak voči dodávateľom ako aj odberateľov. Podľa záujmu priberať byty do správy. 
V priebehu roka 2022 sa budeme zaoberať integrovaným automatizačným systémom, ktorý 
dokáže zabezpečiť stabilnú prevádzku kotolní bez stálej obsluhy. 
    

Článok VII. 
Prílohy  
Súčasťou správy o hospodárení Mestského bytového podniku Nová Baňa, s.r.o. je: 
Príloha č. 1 - Súvaha k 31.12.2021 v skrátenom rozsahu   
Príloha č. 2 - Výkaz ziskov a strát k 31.12.2021 v skrátenom rozsahu 
Príloha č. 3 - Plnenie plánu nákladov a výnosov za rok 2021  
 
 
 
 
                                                                               Anna Tužinská 
                                                                           konateľka spoločnosti 
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 Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o., Bernolákova 11, 9638 01 Nová Baňa Príloha č.1  
   

 Súvaha k 31.12.2021    
                                  /v skrátenom rozsahu/    
                                v eurách    

  A K T Í V A Čís. r. k 31.12.2021 k 31.12.2020 

  Spolu majetok    /r.3+r.8+r.19/ 
        
1             1 108 061             1 072 924     

    
        
2         

Účet Neobežný majetok  /r.4+5+6+7/ 
        
3                  94 629                  30 345     

019-079 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok  
        
4                      1 763                            -       

022-082 Samostatné hnuteľné veci a súbory 
        
5                    92 511                    27 967     

029-089 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 
        
6                         355                         378     

O42 Obstarávaný dohodobý hmotný majetok 
        
7                            -                        2 000     

  Obežný majetok  /r.9+10+11+12+....až 18/ 
        
8                661 978                673 660     

112 Materiál na sklade  
        
9                         520                      1 125     

311 Pohľadávky z obchodného styku 
      
10                      2 974                      1 217     

314 Poskytnuté preddavky 
      
11                            -                      75 911     

315 Ostatné pohľadávky 
      
12                      8 753                      6 221     

343 Daňové pohľadávky /DPH/  
      
13                      1 395                      1 187     

346 Dotácie zo štátneho rozpočtu 
      
14                            -                        1 764     

211 Peniaze - pokladnica 
      
15                         445                         522     

213 Ceniny 
      
16                      1 220                      2 408     

221 Účty v bankách /MsBP/ 
      
17                  363 342                  359 917     

227 Účty v bankách /účty bytových domov vlastníkov/ 
      
18                  283 328                  223 388     

38X Časové rozlíšenie /r.20+21/ 
      
19                351 454                368 919     

381 Náklady budúcich období krátkodobé 
      
20                      3 472                      3 415     

385 Príjmy budúcich období krátkodobé 
      
21                  347 982                  365 504     

          
          
  P A S Í V A       

  Spolu vlastné imanie a záväzky /r.3+9+24/ 
        
1             1 108 061             1 072 924     

    
        
2         

  Vlastné imanie /r.4+5+6+-7/ 
        
3                272 115                277 977     

411 Základné imanie 
        
4                  230 997                  230 997     

421 Zákonný rezervný fond 
        
5                    19 035                    19 035     

429 Výsledok hospodárenia minulých rokov /nerozd.zisk/ 
        
6                    27 945                    27 829     

431 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  po zdan./zisk/str. 
        
7     -                5 862                         116     
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8         

  Záväzky /r. 10+11 ...až r.23/ 
        
9                835 946                794 947     

321 Záväzky z obchodného styku 
      
10                    31 680                    43 895     

323 Zákonné rezervy /krátkodobé/ 
      
11                      3 465                      3 063     

324 Prijaté preddavky 
      
12                  402 819                  422 868     

325 Ostatné záväzky 
      
13                      5 379                      5 379     

326 Nevyfaktúrované dodávky 
      
14                         238                         184     

331 Záväzky voči zamestnancom 
      
15                      6 740                      6 119     

336 Záväzky zo sociálneho poistenia 
      
16                      4 126                      3 968     

341 Daň z príjmov 
      
17                            -                              -       

342 Ostatné priame dane 
      
18                      1 053                         890     

345 Ostatné dane a poplatky 
      
19                         159                         201     

379 Iné záväzky 
      
20                         723                         866     

472 Záväzky zo sociálneho fondu 
      
21                         383                         563     

477 Záväzky zo správy bytových domov  
      
22                  281 793                  209 423     

479 Ostatné záväzky /záväzky zo správy nájomných bytov/ 
      
23                    97 388                    97 528     

  Časové rozlíšenie /r.25/ 
      
24                            -                             -      

384 Výnosy budúcich období dlhodobé /dotácia/ 
      
25                             -                              -      

 
 

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o., Bernolákova 11, 968 01   Nová Baňa  Príloha č. 2 
     
 Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2021    
 /v skrátenom rozsahu/    
  v eurách       

Účet   Čís. r. k 31.12.2021 k 31.12.2020 

  Čistý obrat     /časť účt. tr.6 podľa zákona/ 
        
1                497 834                515 032     

  Výnosy z hospodárskej činnosti /súčet r 03+04+05/ 
        
2                503 590                518 172     

602 Tržby z predaja služieb 
        
3                  497 834                  515 032     

641,642 Tržby z predaja DHM a materiálu 
        
4                           70                           83     

644,646,648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti  
        
5                      5 686                      3 057     

    
        
6         

  Náklady na hospodársku činnosť /r.9+10+12+17+18+ 
        
7                508 936                517 759     

  19+20+21/ 
        
8         

501,502 Spotreba materiálu a energií 
        
9                  158 550                  187 283     

51x Služby /účtová skupina 51/ 
      
10                  178 673                  173 370     

    
      
11         
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  Osobné náklady /r.13+14+15+16/ 
      
12                134 582                126 606     

521 Mzdové náklady 
      
13                    94 681                    88 610     

523 Odmeny členom orgánov spoločnosti 
      
14                      2 192                      2 392     

524 Náklady na sociálne poistenie 
      
15                    33 271                    31 454     

527 Sociálne náklady 
      
16                      4 438                      4 150     

53x Dane a poplatky /účtová skupina 53/ 
      
17                        668                     1 273     

551 Odpisy k dlhodobému nehm. a hmotnému maj. 
      
18                  22 884                  17 116     

542 Zost.cena pred. dlh. majetku a predan. materiálu 
      
19                           -                             -       

545 Ostatné pokuty a penále 
      
20                        500                           -       

548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 
      
21                  13 079                  12 111     

  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 
      
22     -              5 346                        413     

  /r.02-07/ 
      
23         

    
      
24         

  Pridaná hodnota /r.3-/r.9+10/ 
      
25                160 611                154 379     

    
      
26         

  Výnosy z finančnej  činnosti  /r.28/ 
      
27                        112                        414     

662 Výnosové úroky 
      
28                         112                         414     

    
      
29         

  Náklady na finančnú činnosť /r.31/ 
      
30                        617                        588     

568 Ostatné náklady na finančnú činnosť 
      
31                         617                         588     

    
      
32         

  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti  
      
33     -                 505     -                 174     

  /r.28-31/ 
      
34         

  Výsledok hospodárenia pred zdanením  
      
35     -              5 851                        239     

  /r.22+33/ 
      
36         

  Daň z príjmov 
      
37                          11                        123     

591 Daň z príjmov splatná  
      

38                           11                         123     

    
      

39         

  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /zisk/ 
      

40         

  po zdanení /r.35-37/  
      

41                          116     

  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /strata/ 
      

42     -              5 862       

  po zdanení /r.35-37/        
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 Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o., Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa Príloha č.3 
     

     Náklady a výnosy za rok 2021    
 v eurách    
     
účet Položka náklady plán  2021 skut. 2021 Plnenie % 

501 Spotreba materiálu 5 566 5 774 103,74 

502 Spotreba energií 148 237 152 776 103,06 

511 Opravy a udržiavanie 14 922 22 218 148,89 

512 Cestovné 200 - - 

513 Náklady na reprezentáciu 50 40 80,00 

518 Ostatné služby 160 511 156 415 97,45 

521 Mzdové náklady 90 266 94 681 104,89 

523 Odmeny členom org. spoločnosti 3 293 2 192 66,57 

524 Zákonné sociálne poistenie 33 143 33 271 100,39 

527 Zákonné sociálne náklady 4 970 4 438 89,30 

531 Daň z motorových vozidiel 212 159 75,00 

538 Ostatné dane a poplatky 180 509 282,78 

545 Ostatné pokuty a penále - 500 - 

548 Ostatné náklady na hosp. činnosť 12 468 13 079 104,90 

551 Odpisy DNM a DHM 24 698 22 884 92,66 

568 Ostatné finančné náklady 624 617 98,88 

591 Splatná daň z príjmu - 11  
       
  Náklady spolu: 499 340 509 564 102,05 

     
účet Položka výnosy plán 2021 skut. 2021 Plnenie % 

602 Tržby z výroby tepla  245 623 254 636 103,67 

602 Tržby z nájomného bytov 214 675 215 180 100,24 

602 Tržby z nájomného nebyt. priest. 3 264 3 407 104,38 

602 Tržby za služby ostatné /PL/ 6 546 5 959 91,03 

602  Tržby za výkon správy 19 145 18 652 97,42 

641 Tržby z predaja DHM - 70 - 

648 Ostatné výnosy z hospod. č. 5 008 5 686 113,54 

662 Úroky 238 112 47,06 

       
       
  Výnosy spolu: 494 499 503 702 101,86 

       
  Hospodársky výsledok:    
  Plán 2021                    strata -4 841   
  Skutočnosť 2021          strata  -5 862 121,09 

 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 
 

 
K bodu:  Správa o činnosti Mestskej polície v Novej Bani za obdobie 1.1.2021 do 

31.12.2021  
 
 
Predkladá:   Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta  
  
Spracovateľ:   Ján Ševčík, náčelník MsP 
 
Materiál obsahuje: 1) Návrh na uznesenie 
      
                                    2) Správa o činnosti Mestskej polície v Novej Bani za obdobie 
                                        od 1.1.2021 do 31.12.2021 
 
 
V Novej Bani, dňa 27. apríla 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 

N á v r h     n a     u z n e s e n i e 
 

 
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 
berie na vedomie  
 
Správa o činnosti Mestskej polície v Novej Bani za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 
                                         

 
 
 
 
 
 



Správa o činnosti Mestskej polície v Novej Bani za obdobie od 
1.1.2021 do 31.12.2021. 

Mestská polícia Nová Baňa sídli na adrese 968 01 Nová Baňa, Námestie slobody č. l, tel: 045/67 82 
888, 0910 110 120, mail: msp@novabana.sk. 

  Mestská polícia bola zriadená Mestom Nová Baňa reprezentovaným mestským úradom na 
  adrese 968 01 Nová Baňa, Námestie slobody č. 1., tel: 045/67 82 800, mail: 

msu@novabana.sk. 

 
Štatistické údaje 

 
I.        Počet príslušníkov mestskej polície 

1 Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície 7 
la Skutočný počet príslušníkov obecnej polície 6 
2 Počet prijatých príslušníkov obecnej polície 0 
3 Počet prepustených príslušníkov obecnej polície 0 

4 Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za spáchanie 
úmyselného trestného činu 

0 

5 
Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 
neskorších predpisov 

6 
 

II.        Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície 
 

1 Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej polície 0 
2 Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej polície 0  

III.     Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej polície 
 

1 Počet vykonaných zákrokov  
2 Počet prípadov použitia zbrane 0 

2a Z toho neoprávnených 0 
3 Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu 0 

3a Z toho neoprávnených 0 
4 Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov 5/3 

4a Z toho neoprávnených 0 

5 
Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval 

0 

6 Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok 
smeroval /do 24 hod./ 0 

7 
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej osoby 

0 

8 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej osoby 
/do 24 hod./ 0 

   
9 

Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na majetku 
0 

9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce 0  

mailto:msp@novabana.sk
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10 Počet útokov na príslušníkov obecnej polície (pri plnení úloh obecnej polície 
alebo v súvislosti s ich plnením) 

0 

10a Z toho so zranením príslušníka obecnej polície 0  

IV. Činnosť pri plnení úloh obecnej polície 
 

1 Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka 
obecnej polície 

2 

2 Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície 1 
3 Počet osôb predvedených na útvar Policajného zboru 0 
4 Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 
5 Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 

6 
Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 

0 
 

V. Priestupky (zákon SNR č 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) 
 

 §47- 
48 §49 §50 §22 

VZN 
obce 

Ostatn 
é Spolu 

Počet zistených priestupkov 
vlastnou činnosťou 31 3 2 251 4 22 313 

Počet oznámených 
priestupkov na útvar obecnej 
polície 

15 3 2 12 2 13 47 

Počet uložených priestupkov 
0 0 0 0 1 0 1 

Počet odložených priestupkov 0 0 0 0 0 1 1 
Počet odovzdaných 
priestupkov 

0 0 0 0 0 4 4 

Počet oznámených 
priestupkov príslušnému 
orgánu 

0 0 0 2 0 0 2 

Počet priestupkov 
prejednaných v blokovom 
konaní 

21 2 0 119 3 14 159 

Výška finančnej hotovosti 455 50 0 1 300 60 295 2 160 

Počet priestupkov 
prejednaných v BK vydaním bloku 
na pokutu nezaplatenú na mieste 

0 0 0 0 0 0 0 

Výška finančnej hotovosti 0 0 0 0 0 0 0  

 

Opisná časť 
a/ Zoznam príslušníkov MsP Nová Baňa. 

• Róbert Müller, nar. 2.9.1970. bytom Nová Baňa, Štúrova ul. č. 16, osvedčenie č. 0047, číslo 
protokolu 30, vydané v Bratislave dňa 19.3.2002. 

• Pavol Kalafús, nar. 5.12.1990, bytom Žarnovica Kľakovská 892/28, osvedčenie č. 002334, 
poradové číslo protokolu o skúške 474-022 vydané v Nitre 13.6.2017. 



• Juraj Lukáč, nar. 28.5.1968, bytom Nová Baňa, Partizánska 11, osvedčenie č. 502 vydané v 
Pezinku dňa 29.3.1994. 

• Ľudovít Hudec, nar. 27.1.1970, bytom Nová Baňa, Bukovina č. 51, osvedčenie č. 501 
vydané v Pezinku dňa 29.3.1994. 

• Ľudevít Beluský, nar. 12.4.1975, bytom Nová Baňa, Nábrežná č. 13, osvedčenie č. SPC 4-
97/SOŠ BA-98 vydané v Bratislave dňa 30.11.1998. (ukončil činnosť na MsP ku dňu 
01.11.2021) 

• Slavomír Bedenský, nar. 20.10.1974, bytom Nová Baňa, Brezová ul. č. 1830/14, osvedčenie 
číslo SPC499/SOŠ BA-98 vydané v Bratislave 30.11.1998. 

b/  V roku 2021 nenastúpil na odbornú prípravu žiadny príslušník, 
c/  V roku 2021 neboli na MsP Nová Baňa podané sťažnosti. 
d/  Náčelník MsP je zaradený do krízového štábu mesta. Pri mimoriadnych udalostiach budú 

príslušníci využívaní na monitoring, usmerňovanie dopravy, vykonávanie prvotných úkonov, na 
odstraňovanie následkov a podľa pokynov krízového štábu k plneniu iných okamžitých úloh 
vyvolaných konkrétnou situáciou. 

e/  Úlohy boli plnené v rámci obchádzkovej činnosti vyhľadávaním priestupkov, overovaním podnetov 
od občanov, poslancov MsZ, na základe pokynu primátora alebo na podnet iného orgánu. V 
cestnej premávke riešili najmä priestupky vyplývajúce z § 25 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platené parkovanie je v meste zavedené od 
1.5.2016. Na úseku ochrany životného prostredia bola pozornosť venovaná najmä zakladaniu 
divokých skládok, znečisťovaniu miestneho potoka a systému zberu odpadov a odstraňovanie 
vrakov vozidiel z verejného priestranstva. V rámci ochrany čistoty mesta boli kontrolované 
miesta, kde dochádzalo k znečisťovaniu najčastejšie a pozornosť bola pravidelne venovaná čistote 
verejnoprospešných zariadení. Systematická pozornosť bola venovaná problematike chovu psov.  

f/ Plnenie úloh na úseku porušovania zákazu požívania alkoholických nápojov a iných návykových 
látok osobami mladšími ako 18 rokov bolo zabezpečované v spolupráci s OOPZ Nová Baňa. 

g/ Plnenie úloh pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci pri organizovaní verejných 
telovýchovných, športových a kultúrnych podujatí vychádzalo z miestnej znalosti prostredia a v 
úzkej súčinnosti s organizátormi. Väčšinou bola poskytnutá pomoc pri organizovaní dopravy, 
preventívnou prítomnosťou na podujatí a pod. 

h/ V hodnotenom období bola spolupráca s mestskou políciou využitá napr. technickými službami 
mesta - pomoc pri organizovaní dopravy pri údržbe, HaZZ - usmerňovanie premávky pri 
povodni, dezinfekcia verejných priestranstiev a verejnoprospešných zariadení  počas pandémie 
COVID-19, súdmi a prokuratúrou - osobné doručovanie zásielok, školami pri zabezpečovaní 
podujatí pre deti, dohľad pri priechode pre chodcov pri školách, s mestskými lesmi pri ochrane 
lesov pred krádežami, rýchla zdravotná služba pri agresívnych pacientoch a pod. 

i/ Celkove bolo realizovaných 3 preventívnych opatrení v podobe článkov do Novobanských novín, 
besedy a prednášky v predškolských zariadeniach po stredné školy neboli realizované z dôvodu 
opatrení a nariadení v súvislosti s pandémiou COVID-19. Z toho istého dôvodu sa nerealizovali 
ani projekty „Mladý záchranár" a „Chytáme páchateľa". 

j/   MsP Nová Baňa disponuje jedným služobným vozidlom zn. ŠKODA ROOMSTER.  
k/  MsP Nová Baňa disponovala automatickými pištoľami typ ČZ 83 /7.65 mm/ v počte 6 ks,  
      4 ks. pištole Glock 17 /ráž 9 mm luger/ a jednou narkotizačnou zbraňou zn. GIPOO.  
1/   MsP používa výstrojné súčasti, obušok a putá. 
m/ Z technických prostriedkov má MsP možnosť využívať rádiostanice Kenwood, mobilný telefón, 

PC s tlačiarňou, fotoaparát, technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, 
ďalekohľad a dopravné kužele. 

n/  MsP Nová Baňa nemá chránenú dielňu alebo chránené pracovisko. 
o/ Mesto Nová Baňa využíva mestský kamerový systém. Ten pozostáva z 17 digitálnych statických 

kamier a troch otočných kamier s optickým zoomom. Kamerový systém je príslušníkmi 
využívaný buď ako nástroj bezprostrednej kontroly prostredia, alebo ako doplnkový nástroj pri 
objasňovaní vecí spätnou kontrolou záznamu. Samostatné operatívne pracovisko v súvislosti s ním 
nebolo zriadené. Kamerový systém pokrýva príchod detí do základných škôl a dve námestia, kde 
je koncentrovaná doprava a sieť obchodov a služieb. V hodnotenom období bol využitý 15 krát. Z 
toho 6 záznamov bolo využitých pre vlastnú potrebu pri objasňovaní priestupkov proti 



bezpečnosti a plynulosti CP a verejného poriadku, 1 záznam bol poskytnutý odboru KP 
Policajného zboru a 4 záznamy  poskytnuté pre okresný dopravný inšpektorát a 4 záznamy 
využilo miestne OO PZ Nová Baňa. 

p/ Mestská polícia nedisponovala ústredňou zabezpečujúcou signalizáciu a ani inými zabezpečovacími 
systémami. 

q/  MsP Nová Baňa v roku 2021 nepoužívala služobného psa. 
r/ Uznesením mestského zastupiteľstva bol schválený vznik mestskej polície a jej organizačný 

poriadok. Samostatné VZN, ktoré by upravovalo činnosť mestskej polície nebolo schvaľované. 
s/   Mestská polícia kontroluje dodržiavanie VZN: 

• VZN č. 2/2020 o verejnom poriadku 
• 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. 
• 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, 
• 3/2015 o trhovom poriadku pre príležitostný trh Novobanský jarmok 
• 4/2015o trhovom poriadku pre príležitostné trhy v Centre voľného času Nová Baňa 
• 5/2015 o trhovom poriadku pre Trhovisko v Novej Bani, 
• 2/2018 o trhovom poriadku pre príležitostný trh, 
• VZN č. 3/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v 

 meste Nová Baňa, od 01.07.2021 nové VZN č. 2/2021 o dočasnom parkovaní motorových     
vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa 

• 7/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nová 
Baňa 

 t/  Na pracovisku MsP je vedená aj agenda mesta CO a spracovávanie správ o povesti pre orgány 
činné v trestnom konaní,  mestský kamerový systém a štyri statické merače rýchlosti motorových 
vozidiel. Do 01.07.2020 mala mestská polícia  do starostlivosti zverenú karanténnu stanicu na dočasné 
prechovávanie zabehnutých a túlavých psov. Od uvedeného termínu sa karanténna stanica v držaní 
mesta zrušila a všetky úkony spojené s prevádzkou karanténnej stanice boli prenesené na Združenie za 
práva zvierat, o.z., s ktorým Mesto Nová Baňa podpísalo  Zmluvu o spolupráci  dňa 28.02.2020. 
 



 

 

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

__________________________________________________________________________ 

K bodu:    Zmena člena dozornej rady Mestských lesov spol. s r.o. v Nová Baňa 

___________________________________________________________________________ 

 
Predkladá:  Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta 
 
Spracovateľ:  Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka mestského úradu 
            
Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie        

 

V Novej Bani, dňa 27. apríla 2022 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
N á v r  h    n a    u z n e s e n i e 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
a)  o d v o l á v a 
 
s účinnosťou od 31.01.2022 člena dozornej rady Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa  Ing. 
Štefana  Havrana, bytom Voznica 288, 966 81 Voznica, 
  
b)         s c h v a ľ u j e  
 
s účinnosťou od 03.05.2022 za člena dozornej rady Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa  Ing. 
Miroslava  Ďuroviča, bytom Akademická 24,  969 01 Banská Štiavnica. 
 
 

Dôvodová správa: 
 
Dňa 31. januára 2022 bol Mestským lesom spol. s r.o. doručený list od Ing. Štefana Havrana na 
vzdanie sa funkcie člena v Dozornej rade spoločnosti Mestské lesy Nová Baňa spol. s r.o. ku 
dňu 31.01.2022. Na uvoľnené miesto navrhujeme od 3. mája 2022 doplniť Ing. Miroslava 
Ďuroviča, bytom Akademická 24,  969 01 Banská Štiavnica.  
  
 
 
 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 
 

 
K bodu:   Voľba prísediacich okresného súdu  
 
 
Predkladá:   Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, primátor mesta  
  
Spracovateľ:   Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ 
 
Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 
   Dôvodová správa 
    
V Novej Bani, dňa 27. apríla 2022 
 
 

 
N á v r h     n a     u z n e s e n i e 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 
s c h v a ľ u j e 

  
Mgr. Adriana Zimu, Mgr. Juraja Kološtu a Ing. Jozefa Spurného za prísediacich 
okresného súdu v Žiari nad Hronom na volebné obdobie od 1.5.2022 do 31.3.2026. 

 
Dôvodová správa 

 
 
 

Dňa 31. januára 2022 uplynulo volebné obdobie prísediacich zvolených na štvorročné 
obdobie. Vzhľadom na ustanovenie § 3 ods. 6 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého súdnictvo vykonávajúcim sudcovia a v 
trestnoprávnych veciach sú spolu so sudcami v senátoch aj prísediaci sudcov z radov 
občanov. Na základe prípisu Okresného súdu v Žiari nad Hronom doručeného dňa 16. marca 
2022, je potrebné zvoliť prísediacich na nasledujúce volebné obdobie od 1. mája 2022 do 31. 
marca 2026. Všetci traja navrhovaní občania spĺňajú predpoklady na voľbu prísediacich súdu.  
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 Pre  Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 
 
K bodu:                Majetkové veci 
 
 
Predkladá:      Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

primátor mesta Nová Baňa 
 
Spracovateľ:     Daša Zigová 

referentka OVŽPaSM, MsÚ Nová Baňa 
       
Materiál obsahuje:    22 návrhov na uznesenie 

      22 dôvodových správ 

     

V Novej Bani, dňa 27. apríla 2022 
 

1. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
 s c h v a ľ u j e 

 
prevod nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
 
pozemok C KN parc. č. 32/5 – zastavaná plocha o výmere 31 m2 vytvorený  
z pozemku E KN parc. č. 5149/111 – ostatná plocha o celkovej výmere 12.753 m2  
vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,                             
v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa geometrickým plánom                                                      
č. 53518560-8/2022, vypracovaným dňa 05.02.2022 geodetom Jurajom Peniažkom,  
Hrádza 526/49, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 10.02.2022, pod číslom                                  
G1 - 74/2022;        

 
v prospech:  
Pavol Varsányi, rod. Varsányi, trvalé bydlisko Nad Hrádzou 558/9, 968 01 Nová Baňa 
k  u  p  u  j  e      uvedenú nehnuteľnosť do podielového spoluvlastníctva v podiele ½              
a Mgr. Katarína Pacalajová, rod. Tužinská, a Pavel Pacalaj, rod. Pacalaj, trvalé 
bydlisko Podhorská 1461/17, 968 01 Nová Baňa     k  u  p  u  j  ú      uvedenú 
nehnuteľnosť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele ½; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku. Žiadatelia 
majú na uvedenú časť mestského pozemku uzatvorenú Nájomnú zmluvu č. 5/2002/P 
zo dňa 01.10.2002. Z bočnej strany rodinného domu, súp. č. 582 sa na požadovanej 
časti mestského pozemku E KN parc. č. 5149/111 nachádza vodomerná šachta 
a taktiež bočný vstup do rodinného domu, súp. č. 581; 
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v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac z ceny 
všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 40/2022 vypracovaným dňa 
21.02.2022 znalcom  Ing. Miroslavom Hricom, Slaská 210, 965 04 Žiar nad Hronom 
bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 15,54 eur/m2. Za výmeru 31 m2 
predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 626,26 eur (slovom: šesťstodvadsaťšesť eur 
a dvadsaťšesť centov) s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená 
úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku                           
vo výške 150,00 eur.  

 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 22.09.2021 uznesením č. 119/2021 
spôsob prevodu uvedenej časti mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona                                    
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod  pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, v kúpnej vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac z ceny 
všeobecnej hodnoty majetku v prospech žiadateľov. 
 
 

2. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
 s c h v a ľ u j e 

 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenajať nehnuteľný majetok –  
časť pozemku E KN parc. č. 2183/16 – lesný pozemok o celkovej výmere               
18.036 m2, v rozsahu  54 m2 (6 x 9 m)  vedeného Okresným úradom v Žarnovici, 
odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta                        
Nová Baňa, v lokalite ul. Nad Hrádzou;  

 
pre: Ján Pastier, Nad Hrádzou 2188/11, 968 01 Nová Baňa; 

 
na dobu: neurčitú; 

 
vo výške nájomného: 2,00 eur / m2/ rok; 
 
za účelom využitia pozemku  na skladovanie dreva pre žiadateľov rodinný dom,               
súp. č. 2188; 

 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania pozemku, využitia pozemku                  
na skladovanie dreva pre žiadateľov rodinný dom, súp. č. 2188. Nakoľko  sa jedná 
o svahovitý terén žiadateľ má v pláne tento vyrovnať čím by vznikla plocha vhodná  
na uskladnenie dreva o rozmeroch (6 x 9 m). 
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D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 
prenechanie časti mestského pozemku E KN parc č. 2183/16 v rozsahu do dočasného nájmu 
na dobu neurčitú za účelom využívania pozemku na skladovanie dreva pre žiadateľov rodinný 
dom, súp. č. 2188 podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,                         
t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v majetkovoprávnom vysporiadaní 
užívania pozemku, využitia pozemku na skladovanie dreva pre žiadateľov rodinný dom,                 
súp. č. 2188. Nakoľko  sa jedná o svahovitý terén žiadateľ má v pláne tento vyrovnať                     
čím by vznikla plocha vhodná  na uskladnenie dreva o rozmeroch (6 x 9 m).                              
Komisia ÚPŽPaM odporúča obvyklú cenu nájmu po 2,00 eur / m2/ rok. 
 
 

3. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
 s c h v a ľ u j e 

 
nájom  nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorých 
mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
 
časť pozemku E KN parc. č. 2183/16 – lesný pozemok o celkovej výmere               
18.036 m2, v rozsahu  54 m2 (6 x 9 m)  vedeného Okresným úradom v Žarnovici, 
odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta                        
Nová Baňa, v lokalite ul. Nad Hrádzou;  
 
pre: Ján Pastier, Nad Hrádzou 2188/11, 968 01 Nová Baňa; 

 
na dobu: neurčitú; 

 
vo výške nájomného: 2,00 eur / m2/ rok; 
 
za účelom využitia pozemku  na skladovanie dreva pre žiadateľov rodinný dom,               
súp. č. 2188; 

 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania pozemku, využitia pozemku                  
na skladovanie dreva pre žiadateľov rodinný dom, súp. č. 2188. Nakoľko  sa jedná 
o svahovitý terén žiadateľ má v pláne tento vyrovnať čím by vznikla plocha vhodná  
na uskladnenie dreva o rozmeroch (6 x 9 m). 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 
prenechanie časti mestského pozemku E KN parc č. 2183/16 v rozsahu 54 m2 do dočasného 
nájmu na dobu neurčitú za účelom využívania pozemku na skladovanie dreva pre žiadateľov 
rodinný dom, súp. č. 2188 podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 
t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v majetkovoprávnom vysporiadaní 
užívania pozemku, využitia pozemku na skladovanie dreva pre žiadateľov rodinný dom,                 
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súp. č. 2188. Nakoľko  sa jedná o svahovitý terén žiadateľ má v pláne tento vyrovnať                     
čím by vznikla plocha vhodná  na uskladnenie dreva o rozmeroch (6 x 9 m).                              
Komisia ÚPŽPaM odporúča obvyklú cenu nájmu po 2,00 eur / m2/ rok. 
 

4. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
 s c h v a ľ u j e 

 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenajať nehnuteľný majetok –  
časť pozemku C KN parc. č. 4747 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 
347 m2 v rozsahu  8 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom 
katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, 
v lokalite ul. Školská;  

 
pre: Iveta Valachová, Štúrova 789/30, 968 01 Nová Baňa, (Živnostenský register                        
č. 680-12810, IČO: 44 075 821); 

 
na dobu: neurčitú s 1 mesačnou výpovednou lehotou; 

 
vo výške nájomného: 34,70 eur / m2/ rok; 
 
za účelom plánovanej prestavby stánku zelenina, súp. č. 2186. Nájomná plocha 
pozemkov by sa prestavbou zväčšila na 25 m2. Súčasťou prestavby  by bolo aj 
vybudovanie kanalizačnej prípojky na jestvujúcu verejnú kanalizáciu nachádzajúcu            
sa za kostolíkom sv. Alžbety; 

 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania pozemku na prestavbu 
nehnuteľnosti - stánku zelenina, súp. č. 2186. Pozemok C KN parc. č. 4746 – 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2 pod stánkom rýchleho občerstvenia má 
Iveta Valachová od mesta prenajatý Nájomnou zmluvou č. 28/2015/P  od 1.1.2016                   
na dobu neurčitú. 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 
prenechanie časti mestského pozemku C KN parc č. 4747 v rozsahu 8 m2 do dočasného nájmu 
na dobu neurčitú s 1 mesačnou výpovednou lehotou za účelom plánovanej prestavby stánku 
zelenina, súp. č. 2186 podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,                     
t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v majetkovoprávnom vysporiadaní 
užívania pozemku na prestavbu nehnuteľnosti - stánku zelenina, súp. č. 2186.                           
Pozemok C KN parc. č. 4746 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2 pod stánkom 
rýchleho občerstvenia má Iveta Valachová od mesta prenajatý Nájomnou zmluvou                               
č. 28/2015/P od 1.1.2016 na dobu neurčitú. Komisia ÚPŽPaM odporúča obvyklú cenu nájmu                                       
po 34,70 eur / m2/ rok. 
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5. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
 s c h v a ľ u j e 

 
nájom  nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorých 
mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
 
časť pozemku C KN parc. č. 4747 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 347 m2 v rozsahu  8 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, 
odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta 
Nová Baňa, v lokalite ul. Školská;  
 
pre: Iveta Valachová, Štúrova 789/30, 968 01 Nová Baňa, (Živnostenský register                        
č. 680-12810, IČO: 44 075 821); 
 
na dobu: neurčitú s 1 mesačnou výpovednou lehotou; 

 
vo výške nájomného: 34,70 eur / m2/ rok; 
 
za účelom plánovanej prestavby stánku zelenina, súp. č. 2186. Nájomná plocha 
pozemkov by sa prestavbou zväčšila na 25 m2. Súčasťou prestavby  by bolo aj 
vybudovanie kanalizačnej prípojky na jestvujúcu verejnú kanalizáciu nachádzajúcu                  
sa za kostolíkom sv. Alžbety; 

 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania pozemku na prestavbu 
nehnuteľnosti - stánku zelenina, súp. č. 2186. Pozemok C KN parc. č. 4746 – 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2 pod stánkom rýchleho občerstvenia má 
Iveta Valachová od mesta prenajatý Nájomnou zmluvou č. 28/2015/P  od 1.1.2016                   
na dobu neurčitú. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 
prenechanie časti mestského pozemku C KN parc č. 4747 v rozsahu 8 m2 do dočasného nájmu 
na dobu neurčitú s 1 mesačnou výpovednou lehotou za účelom plánovanej prestavby stánku 
zelenina, súp. č. 2186 podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,                     
t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v majetkovoprávnom vysporiadaní 
užívania pozemku na prestavbu nehnuteľnosti - stánku zelenina, súp. č. 2186.                           
Pozemok C KN parc. č. 4746 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2 pod stánkom 
rýchleho občerstvenia má Iveta Valachová od mesta prenajatý Nájomnou zmluvou                               
č. 28/2015/P od 1.1.2016 na dobu neurčitú. Komisia ÚPŽPaM odporúča obvyklú cenu nájmu                                       
po 34,70 eur / m2/ rok. 
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6. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
 s c h v a ľ u j e 

 
spôsob a podmienky prenechania do nájmu nehnuteľností/pozemkov – uzatvorenie 
nájomnej zmluvy podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov,  t.j. obchodnou verejnou súťažou: 

 
• pozemok C KN parc. č. 349 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere             

399 m2, vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym                                    
na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite 
Ulica mieru; 

• pozemok C KN parc. č. 351 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere             
400 m2, vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym                                  
na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite 
Ulica mieru; 

• pozemok C KN parc. č. 360 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere             
400 m2, vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym                                     
na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite 
Ulica mieru; 

 
za nasledovných podmienok: 
1. minimálna výška nájomného 0,10 eur/m2/rok;    
2. kritériom pre určenie víťaza súťaže bude NAJVHODNEJŠÍ PREDLOŽENÝ 
NÁVRH NA UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY; 

 3. doba prenechania do nájmu na dobu: neurčitú; 
 4. prenechanie mestských pozemkov do nájmu ako záhradiek; 

5. lehota na podávanie návrhov: do 15.06.2022 - streda, do 12.00 hod. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Mesto Nová Baňa je v lokalite Ulica mieru vlastníkom troch stavebných pozemkov                          
C KN parc. č. 349, C KN parc. č. 351 a C KN parc. č. 360, ktoré sú žiaľ bez prístupu.                   
Mestský úrad mesta Nová Baňa sa dlhší čas pokúšalo majetkovoprávne vysporiadať prístup 
k týmto stavebným pozemkom. Nakoľko vlastníci súkromných pozemkov nesúhlasili s ich 
odpredajom, prístup sa mu nepodarilo vyriešiť. Pozemky sú bez využitia a zarastajú 
náletovými drevinami. Z tohto dôvodu sa mesto rozhodlo ponúknuť uvedené pozemky                          
do dlhodobého nájmu s využitím pozemkov na záhradiek. 
Mestský úrad mesta Nová Baňa odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob                                 
a podmienky prenechania do nájmu pozemkov C KN parc. č. 349 – zastavaná plocha                              
a nádvorie o celkovej výmere 399 m2, C KN parc. č. 351 – zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 400 m2 a pozemok C KN parc. č. 360 – zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 400 m2 podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, t. j. formou obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy 
– prenájom mestských pozemkov ako záhradiek v minimálnej cene nájmu vo výške                           
0,10 eur/m2/rok. 
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7. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
 s c h v a ľ u j e 

 
spôsob prevodu nehnuteľnosti – uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku ako 
záhrady podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou: 
 
pozemok C KN parc. č. 1184/2 – záhrada o celkovej výmere 197 m2 vedený Okresným 
úradom v Žarnovici, katastrálnym odborom na LV č. 3853, v k. ú. Nová Baňa,                                                   
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite Vodárenská ulica. 
 

D ô v o d o v á    s p r á v a 
 

Na základe záujmu o kúpu mestského pozemku C KN parc. č. 1184/2 komisia ÚPŽPaM 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu nehnuteľnosti – uzatvorenie 
kúpnej zmluvy na predaj pozemku C KN parc. č. 1184/2 ako záhrady v lokalite Vodárenská 
ulica (z hľadiska územného plánu sa pozemok C KN parc. č. 1184/2 nachádza mimo 
funkčných plôch určených na zastavanie a preto nie je na ňom možná žiadna výstavba, 
pozemok je klasifikovaný ako záhrada) podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou. Na základe 
prijatého uznesenia bude znaleckým posudkom stanovená výška všeobecnej hodnoty 
pozemku. 
 

8. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
 s c h v a ľ u j e 

 
spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
 
časť pozemku E KN parc. č. 5169 – ostatná plocha o celkovej výmere 439 m2 

v rozsahu cca 112 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom 
katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ulica Kamenárska, 
 
v prospech: 
Mgr. Eva Juristá, Pod sekvojou 2192/11, 968 01  Nová Baňa, 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku,  ktorý susedí s pozemkom                             
C KN parc. č. 1702/3 vo vlastníctve žiadateľky evidovaným Okresným úradom 
v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 9377 za účelom zväčšenia pozemku 
scelením časti mestského pozemku s pozemkom C KN parc. č. 1702/3. 
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D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Žiadateľka požiadala mesto Nová Baňa o odkúpenie časti pozemku E KN parc. č. 5169 
v rozsahu cca 112 m2 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku,  ktorý susedí 
s pozemkom C KN parc. č. 1702/3 vo vlastníctve žiadateľky evidovaným Okresným úradom 
v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 9377 za účelom zväčšenia pozemku scelením 
časti mestského pozemku s pozemkom C KN parc. č. 1702/3. Komisia ÚPŽPaM žiadosť 
o odkúpenie uvedenej časti mestského pozemku prerokovala a odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti mestského pozemku podľa§ 9a, ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe prijatého uznesenia bude 
časť mestského pozemku geometricky zameraná a odpredaná minimálne v Komisiou 
ÚPŽPaM navrhnutej minimálnej kúpnej cene, prípadne vo výške všeobecnej hodnoty majetku 
podľa vypracovaného znaleckého posudku + 30 % naviac z ceny všeobecnej hodnoty majetku 
(ak bude táto kúpna cena vyššia ako Komisiou ÚPŽPaM navrhnutá min. kúpna cena). 
 
 

9. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
 s c h v a ľ u j e 

 
spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
 
časti mestských pozemkov E KN parc. č. 1332/1 – trvalý trávny porast o celkovej 
výmere 4.893 m2 a E KN parc. č. 5154/1 – ostatná plocha o celkovej výmere                  
7.636 m2 v rozsahu cca 226 m2 vedených Okresným úradom v Žarnovici, 
odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ulica Spodná, 
 
v prospech: 
Mgr. Tatiana Mišurová, Štúrova 787/10, 968 01  Nová Baňa, 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov,  ktoré susedia s pozemkom                       
C KN parc. č. 1311 vo vlastníctve žiadateľky evidovaným na LV č. 9459 za účelom 
zväčšenia dvorovej plochy pozemku scelením časti mestských pozemkov s pozemkom 
C KN parc. č. 1311. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Žiadateľka požiadala mesto Nová Baňa o odkúpenie časti mestských pozemkov E KN parc. č. 
1332/1 a E KN parc. č. 5154/1 v rozsahu cca 226 m2 z dôvodu majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemkov,  ktoré susedia s pozemkom C KN parc. č. 1311 vo vlastníctve 
žiadateľky evidovaným na LV č. 9459 za účelom zväčšenia dvorovej plochy pozemku 
scelením časti mestských pozemkov s pozemkom C KN parc. č. 1311. 
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie uvedenej časti mestských pozemkov prerokovala 
a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti mestských pozemkov 
podľa§ 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
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predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie.                             
Na základe prijatého uznesenia bude časť mestských pozemkov geometricky zameraná 
a odpredaná minimálne v Komisiou ÚPŽPaM navrhnutej minimálnej kúpnej cene, prípadne 
vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa vypracovaného znaleckého posudku + 30 % 
naviac z ceny všeobecnej hodnoty majetku (ak bude táto kúpna cena vyššia ako Komisiou 
ÚPŽPaM navrhnutá min. kúpna cena). 
 

10. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
 s c h v a ľ u j e 

 
uzatvorenie zmluvy o  zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v tom, že Mesto        
Nová Baňa ako vlastník a ako povinný z vecného bremena bude trpieť v pozemku: 
 
E KN parc. č. 2928/1 – ostatná plocha o výmere 892 m2, v rozsahu dielu  č. 2 
o výmere 15 m2, evidovanom Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym 
odborom na LV č. 6123 ako vlastníctvo mesta Nová Baňa; 

 
vecné bremeno spočívajúce v práve umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí 
(elektrického vedenia) a zriadenia ochranného pásma v zmysle platných 
právnych predpisov zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike za účelom prevádzky, 
údržby a rekonštrukcie vedenia so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom 
období; 
             
v prospech: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,   
IČO: 36 442 151, ako oprávneného z vecného bremena; 
 
na dobu neurčitú; 
 
znaleckým posudkom č. 46/2022 vypracovaným dňa 06.03.2022 znalcom Ing. Ivanom 
Kvasnom, Javornícka 53, 974 11 Banská Bystrica bola stanovená jednorazová odplata  
za zriadenie vecného bremena vo výške 4,20 eur;              

 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku dotknutého realizáciou 
stavby „11317_Nová Baňa_Bonová dolina_Rozšírenie NNK“.  

 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Spoločnosť SSD, a.s. zaslala mestu Nová Baňa žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení 
vecného bremena za účelom realizácie stavby: „11317_Nová Baňa_Bonová 
dolina_Rozšírenie NNK“ v zmysle Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, 
ktorú mesto Nová Baňa uzatvorilo so spoločnosťou SSD, a.s. dňa 13.05.2019. Spoločnosť 
SSD, a.s. doložila k uzatvoreniu Zmluvy o zriadení VB porealizačný geometrický plán                            
č. 46193537-39/2021 vypracovaný dňa 22.01.2021 geodetom Ing. Jurajom Karolčíkom 
overený dňa 10.03.2021 pod číslom: G1 - 70/2021 a znalecký posudok  č. 46/2022 
vypracovaný dňa 06.03.2022 znalcom Ing. Ivanom Kvasnom, Javornícka 53, 974 11                  
Banská Bystrica, ktorým je stanovená jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena                      
vo výške 4,20 eur.  
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11. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
 s c h v a ľ u j e 

 
spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
 
časť pozemku E KN parc. č. 2718 – ostatná plocha o celkovej výmere 3.482 m2 

v rozsahu cca 80 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom 
katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ulica Kolibská cesta, 
 
v prospech: 
Jolana Šályová, Kolibská cesta 6240/29 , 968 01  Nová Baňa, 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý                             
je priľahlý s nehnuteľnosťami vedenými Okresným úradom v Žarnovici, odborom 
katastrálnym na LV č. 7202 (rodinný dom, súp. č. 6249 s pozemkami) ako vlastníctvo 
žiadateľky pani Šályovej. Za účelom scelenie pozemkov a prístup k ceste. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Žiadateľka požiadala mesto Nová Baňa o odkúpenie časti pozemku E KN parc. č. 2718 
v rozsahu cca 80 m2 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý                             
je priľahlý s nehnuteľnosťami vedenými Okresným úradom v Žarnovici, odborom 
katastrálnym na LV č. 7202 (rodinný dom, súp. č. 6249 s pozemkami) ako vlastníctvo 
žiadateľky pani Šályovej. Za účelom scelenie pozemkov a prístup k ceste. 
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie uvedenej časti mestského pozemku prerokovala 
a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti mestského pozemku 
podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie.                       
Na základe prijatého uznesenia bude časť mestského pozemku geometricky zameraná 
a odpredaná minimálne v Komisiou ÚPŽPaM navrhnutej minimálnej kúpnej cene, prípadne 
vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa vypracovaného znaleckého posudku + 30 % 
naviac z ceny všeobecnej hodnoty majetku (ak bude táto kúpna cena vyššia ako Komisiou 
ÚPŽPaM navrhnutá min. kúpna cena). 
 

12. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
 s c h v a ľ u j e 

 
spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
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časť pozemku E KN parc. č. 2881/2 – trvalý trávny porast o celkovej výmere                   
491 m2 v rozsahu cca 200 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom 
katastrálnym na LV č. 6123 ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite                               
ul. Kolibská cesta a pozemok C KN parc. č. 2714 – ostatná plocha o celkovej 
výmere 1.377 m2 vedený Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym                 
na LV č. 3853 ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Kolibská cesta, 

 
v prospech: 
Jolana Šályová, Kolibská cesta 6240/29 , 968 01  Nová Baňa, 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemkov, zabezpečenia 
prístupu k rodinnému domu žiadateľky, súp. č. 6240 a usporiadanie pozemkov okolo 
rodinného domu, ktoré žiadateľka niekoľko desaťročí udržiava (kosí, odstraňuje nálet). 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Žiadateľka požiadala mesto Nová Baňa o odkúpenie časti pozemku E KN parc. č. 2881/2 
v rozsahu cca 200 m2 a pozemku C KN parc. č. 2714 z dôvodu majetkovoprávneho 
vysporiadania vlastníctva časti pozemkov, zabezpečenia prístupu k rodinnému domu 
žiadateľky, súp. č. 6240 a usporiadanie pozemkov okolo rodinného domu, ktoré žiadateľka 
niekoľko desaťročí udržiava (kosí, odstraňuje nálet). 
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie uvedených časti mestských pozemkov prerokovala 
a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu požadovaných pozemkov 
podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie.                       
Na základe prijatého uznesenia bude časť mestských pozemkov geometricky zameraná 
a odpredaná minimálne v Komisiou ÚPŽPaM navrhnutej minimálnej kúpnej cene, prípadne 
vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa vypracovaného znaleckého posudku + 30 % 
naviac z ceny všeobecnej hodnoty majetku (ak bude táto kúpna cena vyššia ako Komisiou 
ÚPŽPaM navrhnutá min. kúpna cena). 
 

13. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
 s c h v a ľ u j e 

 
spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
 
časť pozemku E KN parc. č. 2381 – trvalý trávny porast o celkovej výmere                        
843 m2 v rozsahu cca 300 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom 
katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ulica Prírodná, 
 
v prospech: 
Ing. Benjamín Volf, Rekreačná cesta 6367/23 , 968 01  Nová Baňa, 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku,  ktorý nadväzuje na pozemok 
C KN parc. č. 2566/1 vo vlastníctve žiadateľa evidovaný na LV č. 5141.                           
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Časť pozemku E KN par. č. 2381 (C KN parc. č. 2567/1) rodina žiadateľa udržiava 
ako trvalý trávny porast už niekoľko generácií. Po odkúpení pozemku plánuje žiadateľ 
využívať uvedený pozemok tak ako doposiaľ, ako poľnohospodársku pôdu                           
na pestovanie krmovín – trávnatý porast. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Žiadateľ požiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie časti pozemku E KN parc. č. 2381 v rozsahu 
cca 300 m2 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku,  ktorý nadväzuje                           
na pozemok C KN parc. č. 2566/1 vo vlastníctve žiadateľa evidovaný na LV č. 5141.                       
Časť pozemku E KN par. č. 2381 (C KN parc. č. 2567/1) rodina žiadateľa udržiava ako trvalý 
trávny porast už niekoľko generácií. Po odkúpení pozemku plánuje žiadateľ využívať 
uvedený pozemok tak ako doposiaľ, ako poľnohospodársku pôdu na pestovanie krmovín – 
trávnatý porast. 
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie uvedenej časti mestského pozemku prerokovala 
a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti mestského pozemku 
podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie.                       
Na základe prijatého uznesenia bude časť mestského pozemku geometricky zameraná 
a odpredaná minimálne v Komisiou ÚPŽPaM navrhnutej minimálnej kúpnej cene, prípadne 
vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa vypracovaného znaleckého posudku + 30 % 
naviac z ceny všeobecnej hodnoty majetku (ak bude táto kúpna cena vyššia ako Komisiou 
ÚPŽPaM navrhnutá min. kúpna cena). 
 

14. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
 s c h v a ľ u j e 

 
spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
 
časť pozemku E KN parc. č. 2381 – trvalý trávny porast o celkovej výmere                        
843 m2 v rozsahu cca 522 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom 
katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ulica Prírodná, 
 
v prospech: 
Viera Bónová a Pavol Bóna, Prírodná 6183/18, 968 01  Nová Baňa, 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku za účelom využitia pozemku 
ako záhrady na pestovanie. Žiadatelia vlastnia nehnuteľnosti oproti mestskému 
pozemku (cez cestu) chýba im však záhrada na pestovanie.  
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D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Žiadatelia požiadali mesto Nová Baňa o odkúpenie pozemku E KN parc. č. 2381 za účelom 
využitia pozemku ako záhrady na pestovanie. Žiadatelia vlastnia nehnuteľnosti oproti 
mestskému pozemku (cez cestu) chýba im však záhrada na pestovanie.  
Mestský úrad si k uvedenej žiadosti vyžiadal písomné stanovisko od vlastníka susedného 
pozemku C KN parc. č. 2566/1 o celkovej výmere 15.884 m2 (LV č. 5141)                          
Ing. Benajamína Volfa nakoľko zo zistenia pri vykonaní tvar miestnej obhliadky                                    
bolo pravdepodobné, že sa o časť mestského pozemku E KN parc. č. 2381 dlhodobo stará                        
(kosí ho). Pán Ing. Benjamín Volf požiadal mesto Nová Baňa dňa 3.2.2022 o odkúpenie časti 
mestského pozemku E KN parc. č. 2381 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 843 m2                      

(C KN parc. č. 2567/1) v rozsahu cca 300 m2 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemku,  ktorý nadväzuje na pozemok C KN parc. č. 2566/1 vo vlastníctve žiadateľa 
evidovaný na LV č. 5141. Časť pozemku E KN par. č. 2381 (C KN parc. č. 2567/1) rodina 
žiadateľa udržiava ako trvalý trávny porast už niekoľko generácií.                                     
Komisia ÚPŽPaM žiadosť manželov Bónovcov opätovne prerokovala pričom zohľadnila 
žiadosť pána Ing. Benjamína Volfa a odporúča mestskému úradu osloviť žiadateľov                    
či by mali záujem o odkúpenie zvyšnej časti mestského pozemku E KN parc. č. 2381                         
(CKN parc. č. 2567/2 o výmere cca 99 m2 a C KN parc. č. 2568 o výmere cca 423 m2 spolu 
v rozsahu cca 522 m2). 
Žiadatelia v písomnom stanovisku zo dňa 12. apríla 2022 vyjadrili súhlas so zaslaným 
návrhom komisie ÚPŽPaM  - majú záujem o odkúpenie zvyšnej časti mestského pozemku                     
E KN parc. č. 2381 spolu v rozsahu cca 522 m2. 
Komisia ÚPŽPaM odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti 
mestského pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu                 
na uznesenie. Na základe prijatého uznesenia bude časť mestského pozemku geometricky 
zameraná a odpredaná minimálne v Komisiou ÚPŽPaM navrhnutej minimálnej kúpnej cene, 
prípadne vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa vypracovaného znaleckého posudku              
+ 30 % naviac z ceny všeobecnej hodnoty majetku (ak bude táto kúpna cena vyššia ako 
Komisiou ÚPŽPaM navrhnutá min. kúpna cena). 
 
 

15. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
 s c h v a ľ u j e 

 
spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
 
časť pozemku C KN parc. č. 4641/1 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 2.940 m2 a pozemkov C KN parc. č. 4555/2 – zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 18 m2, C KN parc. č. 4555/3 – zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 18 m2 a C KN parc. č. 4555/4 – zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 18 m2 spolu v rozsahu cca 1.086 m2 vedených Okresným 
úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, 
v lokalite ulica Nemocničná, 
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v prospech: 
vlastníkov bytového domu Cintorínska 106/16 a 106/18, 968 01 Nová Baňa: 
Tomáš Bratko, rod. Bratko a Dáša Bratková, rod. Pobešková, Cintorínska 106/16,                   
968 01  Nová Baňa, 
Ján Štrbík, rod. Štrbík a Ľudmila Štrbíková,  rod. Sitárová, Nábrežná 98/17,                             
968 01 Nová Baňa, 
Soňa Garaj Brodzianska, rod. Matulajová, Brehy 409, 968 01, 
Nadežda Marušková, rod. Müllerová, Homolova 2907/10, 841 02  Bratislava – 
Dúbravka, 
Ivan Lachký, rod. Lachký a Tatiana Lachká, rod. Krištofová, Cintorínska 106/18,                 
968 01  Nová Baňa 
Emil Šabo, rod. Šabo, Cintorínska 106/18, 968 01  Nová Baňa, 
Mgr. Marína Malinová, rod. Kološtová, Hlboká 1076/49, 949 01  Nitra – Čermáň, 
Marek Fáber, rod. Fáber, Cintorínska 18, 968 01 Nová Baňa, 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov susediacich s bytovým 
domom, súp. č. 106 vo vlastníctve žiadateľov, za účelom zväčšenia dvorovej plochy 
pozemku scelením časti mestských pozemkov s pozemkom C KN parc. č. 4555/1    
(LV č. 5016). 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Žiadatelia požiadali mesto Nová Baňa o odkúpenie v návrhu na uznesenie uvedených časti 
pozemkov z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov susediacich s bytovým 
domom, súp. č. 106 vo vlastníctve žiadateľov, za účelom zväčšenia dvorovej plochy pozemku 
scelením časti mestských pozemkov s pozemkom C KN parc. č. 4555/1 (LV č. 5016). 
V zmysle platného územného plánu mesta Nová Baňa sú uvedené pozemky klasifikované ako 
dvorová časť k bytovému domu, súp. č. 106. 
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie uvedených časti mestských pozemkov prerokovala 
a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti mestských pozemkov 
podľa§ 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie.                              
Na základe prijatého uznesenia bude časť mestských pozemkov geometricky zameraná 
a odpredaná minimálne v Komisiou ÚPŽPaM navrhnutej minimálnej kúpnej cene, prípadne 
vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa vypracovaného znaleckého posudku + 30 % 
naviac z ceny všeobecnej hodnoty majetku (ak bude táto kúpna cena vyššia ako Komisiou 
ÚPŽPaM navrhnutá min. kúpna cena). 
 

16. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
 s c h v a ľ u j e 

 
spôsob prevodu nehnuteľnosti – uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve                          
na predaj pozemku určeného na výstavbu objektu s parkovacími miestami, pričom 
konkrétny počet parkovacích miest sa určí až po zameraní pozemku, podľa § 9a, ods. 1 
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písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,                               
t.j. obchodnou verejnou súťažou: 
 
časť mestských pozemkov C KN parc. č. 6320/11 – zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 2.440 m2, pozemok je vedený Okresným úradom v Žarnovici, 
katastrálnym odborom na LV č. 8220, v k. ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta                    
Nová Baňa a C KN parc. č.  6320/2 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 
33.000 m2, pozemok je vedený Okresným úradom v Žarnovici, katastrálnym odborom 
na LV č. 3853, v k. ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, spolu celkovo 
v rozsahu cca 1.125 m2 v lokalite Pod sekvojou (podľa zakreslenia v mape). 
 

D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
Mesto Nová Baňa dalo vypracovať projektovú dokumentáciu na rozšírenie 30-tych 
parkovacích státí (rezidenčné parkovacie miesta) na sídlisku Pod sekvojou.  Nakoľko Mesto 
Nová Baňa momentálne nedisponuje voľnými finančnými prostriedkami, ktoré by sa mohli 
použiť na výstavbu parkovacích státí rozhodlo sa ponúknuť pozemky, ktoré sú vhodné                            
aj na výstavbu viacpodlažného objektu s parkovacími miestami  na predaj podľa § 9a, ods. 1 
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. obchodnou 
verejnou súťažou. 
Mestský úrad mesta Nová Baňa odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu 
nehnuteľnosti – uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj pozemku určeného     
na výstavbu objektu s parkovacími miestami  podľa § 9a, ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. formou obchodnej verejnej súťaže.                          
Na základe prijatého uznesenia bude časť mestských pozemkov geometricky zameraná                           
a znaleckým posudkom bude stanovená výška všeobecnej hodnoty pozemkov. 
 
 

17. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
 n e s c h v a ľ u j e 

 
predaj pozemkov C KN parc. č. 6003/2 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 
111 m2 a C KN parc. č. 6003/3 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 639 m2 
vedených Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853                         
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite Chotár, 

 
      pre: Jozef Brodziansky a Emília Brodzianska, Horná 562/1, 968 01  Nová Baňa, 
 
      z dôvodu, že do budúcna môže mesto Nová Baňa na týchto pozemkoch plánovať     
a realizovať iný zámer. 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Žiadatelia požiadali mesto Nová Baňa o odkúpenie mestských pozemkov                                                   
C KN parc. č. 6003/2 a C KN parc. č. 6003/3 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania 
vlastníctva časti pozemkov, ktoré sú priľahlé s nehnuteľnosťou – pozemkom C KN parc. č. 
6688 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 17.898 m2 vedeným Okresným úradom 
v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 4098 ako vlastníctvo žiadateľa pána 
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Brodzianskeho. Po odkúpení uvedených mestských pozemkov  žiadatelia plánujú tieto 
vypratať od zhoreniska (po bývalej chaty Vojšín) a zveľaďovať ich. 
 
Komisia ÚPŽPaM urobila tvar miestnu obhliadku pozemkov a neodporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť odpredaj  pozemkov C KN parc. č. 6003/2                                              
a C KN parc. č. 6003/3 z dôvodu, že do budúcna môže mesto Nová Baňa na týchto 
pozemkoch plánovať a realizovať iný zámer. 
 

18. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
 n e s c h v a ľ u j e 

 
predaj časti mestského pozemku C KN parc. č. 469/1 – zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 1.077 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom 
katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Švantnerova ulica, 

 
            pre: Zdeno Šarközy a Júlia Šarköziová, Štúrova 804/42, 968 01  Nová Baňa, 
 

z dôvodu, že žiadatelia nedostali písomné čestné  vyhlásenie nového vlastníka 
susedných pozemkov vedených Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym 
na LV č. 1242 so súhlasom k odpredaju požadovanej časti mestského pozemku 
v prospech žiadateľov.  

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Žiadatelia požiadali mesto Nová Baňa o odkúpenie časti mestského pozemku C KN parc. č. 
469/1  z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku, scelenia pozemku – 
záhrady. Komisia ÚPŽPaM žiadosť o  odkúpenie časti mestského pozemku prerokovala                       
a odporúča mestskému zastupiteľstvu neschváliť odpredaj  časti pozemku   C KN parc. č. 
469/1 z dôvodu, že žiadatelia nedostali písomné čestné  vyhlásenie nového vlastníka 
susedných pozemkov vedených Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym             
na LV č. 1242 so súhlasom k odpredaju požadovanej časti mestského pozemku v prospech 
žiadateľov.  
 

19. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
 n e s c h v a ľ u j e 

 
predaj pozemku E KN parc. č. 1411/112 – lesný pozemok o celkovej výmere 381 m2 

vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853,                                               
v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ulica Vršky, 

 
      pre: Martin Tomáš, Župkov 299, 966 71  Župkov, 
 
      z dôvodu, že mesto Nová Baňa nemá záujem uvedený pozemok odpredať.  
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D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Žiadateľ požiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie mestského pozemku                                                   
E KN parc. č. 1411/112 z dôvodu zabezpečenia jediného možného prístupu k pozemku                            
C KN parc. č. 739/8 vo vlastníctve žiadateľa evidovaným na LV č. 8869.  
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o  odkúpenie mestského pozemku prerokovala a neodporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj  pozemku E KN parc. č. 1411/112 z dôvodu,                    
že mesto Nová Baňa nemá záujem uvedený pozemok odpredať.  
 
 

20. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
 n e s c h v a ľ u j e 

 
predaj časti pozemku E KN parc. č. 5150/11 – ostatná plocha o celkovej výmere                   
12.956 m2  v rozsahu cca 55 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom 
katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Záhrbská ulica  
a predaj časti pozemku E KN parc. č. 5150/11 – ostatná plocha o celkovej výmere                   
12.956 m2  v rozsahu cca 280 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom 
katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Záhrbská ulica, 

 
      pre: Michal Polc a Mgr. Eva Polcová, Krátka 308/3, 968 01 Nová Baňa, 
 
      z dôvodu, že mesto Nová Baňa nemá záujem uvedené časti mestského pozemku, ktorý sa 
nachádza pod Kalváriou odpredať.  
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Žiadatelia požiadali mesto Nová Baňa o odkúpenie mestského pozemku                                                   
E KN parc. č. 5150/11 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku,  ktorý susedí 
s pozemkom C KN parc. č. 4179/1 vo vlastníctve žiadateľov evidovaným na LV č. 2485                    
za účelom vybudovania vjazdu k novostavbe rodinného domu podľa vypracovanej 
a schválenej projektovej dokumentácie. Na uvedenej časti mestského pozemku parkujú autá, 
ktoré by mohli do budúcna brániť vstupu k rodinnému domu a z dôvodu majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku,  ktorý susedí s pozemkom C KN parc. č. 4179/1 vo vlastníctve 
žiadateľov evidovaným na LV č. 2485 za účelom zväčšenia záhrady s plánovanou výsadbou 
stromov pri novostavbe rodinného domu scelením časti mestského pozemku s pozemkom                                   
C KN parc. č. 4179/1. 
Komisia ÚPŽPaM obe žiadosti o  odkúpenie časti mestského pozemku prerokovala                              
a neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj  požadovaných častí mestského 
pozemku E KN parc. č. 5150/11 z dôvodu, že mesto Nová Baňa nemá záujem uvedené časti 
mestského pozemku, ktorý sa nachádza pod Kalváriou odpredať.  
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21. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
 n e s c h v a ľ u j e 

 
predaj pozemkov – časť pozemku C KN parc. č. 4641/1 – zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 2.940 m2 a pozemkov C KN parc. č. 4555/2 – zastavaná plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 18 m2 a C KN parc. č. 4555/3 – zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere     18 m2, v rozsahu cca 72 m2 (12 x 6 m) vedených Okresným úradom 
v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853,  v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ulica 
Nemocničná, 
 
pre: Ing. Peter Šuhajda a MUDr. Ľubica Šuhajdová, Nemocničná 206/2,                                                        
968 01 Nová Baňa,  

 
      z dôvodu, že žiadatelia akceptovali skutočnosť, že v zmysle platného územného plánu 
mesta Nová Baňa sú uvedené pozemky klasifikované ako dvorová časť k bytovému domu, 
súp. č. 106. 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Žiadatelia požiadali mesto Nová Baňa o odkúpenie v návrhu na uznesenie uvedených časti 
pozemkov z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, ktoré by mali žiadatelia 
záujem využívať ako parkovací priestor pre ich autá pri rodinnom dome, súp. č. 206. 
Nakoľko žiadatelia akceptovali skutočnosť, že v zmysle platného územného plánu mesta 
Nová Baňa sú uvedené pozemky klasifikované ako dvorová časť k bytovému domu,                           
súp. č. 106 komisia ÚPŽPaM neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj  časti 
mestských pozemkov v prospech žiadateľov. 
 
 

22. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
 n e s c h v a ľ u j e 

 
- odkúpenie mestských pozemkov C KN parc. č. 4441/1 – zastavaná plocha a nádvorie 

o celkovej výmere 724 m2, vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom 
katastrálnym na LV č. 3853 a C KN parc. č. 4440/3 – zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 70 m2, vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom 
katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, 
v lokalite ul. Cintorínska, 
 
pre: spoločnosť SKICENTRUM NOVÁ BAŇA, s.r.o. Školská 46/18, 968 01                     
Nová Baňa, IČO: 47631112 zastúpené konateľom Dušanom Paulovom,                             
Školská 46/18,  968 01  Nová Baňa, 
 
z dôvodu, že do budúcna môže mesto Nová Baňa na týchto pozemkoch plánovať 
a realizovať iný zámer, 
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- zriadenie vecného bremena - práva prechodu a prejazdu cez mestský pozemok                                 

C KN parc. č. 4440/1 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 760 m2, 
vedený Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 9661                            
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Cintorínska k pozemku C KN parc. č. 
4441/2 vedenému Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym                            
na LV č. 9310 ako vlastníctvo spoločnosti SKICENTRUM NOVÁ BAŇA, s.r.o., 

 
pre: spoločnosť SKICENTRUM NOVÁ BAŇA, s.r.o. Školská 46/18, 968 01                 
Nová Baňa, IČO: 47631112 zastúpené konateľom Dušanom Paulovom,                        
Školská 46/18, 968 01  Nová Baňa, 

 
z dôvodu, že by sa zriadením vecného bremena znehodnotil mestský pozemok pred 
budovou KORD, súp. č. 1283 vo vlastníctve mesta Nová Baňa. Mesto Nová Baňa 
môže do budúcna na pozemkoch v tejto lokalite plánovať a realizovať iný zámer. 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Žiadateľ požiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie mestských pozemkov C KN parc. č. 4441/1 
– zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 724 m2 a C KN parc. č. 4440/3 – zastavaná 
plocha a nádvorie o celkovej výmere 70 m2 z dôvodu investičného zámeru firmy 
SKICENTRUM NOVÁ BAŇA, s.r.o. - po scelení pozemkov s pozemkom C KN parc. č. 
4441/2 (LV č. 9310) vo vlastníctve spoločnosti na týchto postaviť polyfunkčný objekt                               
so servisom lyžiarskej výstroji, predajňou športových potrieb, priestorov na prenájom                        
alt. max. 3-och bytov a k tomu prislúchajúceho počtu parkovacích miest. 
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o  odkúpenie mestských pozemkov prerokovala                              
a neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj  pozemkov C KN parc. č. 4441/1 
a C KN parc. č. 4440/3 z dôvodu, že do budúcna môže mesto Nová Baňa na týchto 
pozemkoch plánovať a realizovať iný zámer. 
 
Žiadateľ požiadal mesto Nová Baňa o zriadenie vecného bremena - práva prechodu a prejazdu 
cez mestský pozemok C KN parc. č. 4440/1 k pozemku C KN parc. č. 4441/2 vedenému 
Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 9310 ako vlastníctvo 
spoločnosti SKICENTRUM NOVÁ BAŇA, s.r.o. z dôvodu zabezpečenia prístupu k pozemku 
C KN parc. č. 4441/2 na ktorom spoločnosť SKICENTRUM NOVÁ BAŇA, s.r.o. plánuje  
realizovať investičný zámer.  
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o zriadenie vecného bremena - práva prechodu a prejazdu                  
cez mestský pozemok C KN parc. č. 4440/1 prerokovala a odporúča mestskému 
zastupiteľstvu neschváliť zriadenie vecného bremena z dôvodu, že by sa zriadením vecného 
bremena znehodnotil mestský pozemok pred budovou KORD, súp. č. 1283                                
vo vlastníctve mesta Nová Baňa. Mesto Nová Baňa môže do budúcna na pozemkoch v tejto 
lokalite plánovať a realizovať iný zámer. 
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